
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 



 
 

 
 
 

 للخدمات الصناعیةالشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

 صفحة المحتویات
  

 ۷ – ۱ تقریر المراجع المستقل
  

 ۸ قائمة المركز المالي الموحدة
  

 ۱۰- ۹ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
  

 ۱۲- ۱۱ التغیرات في حقوق الملكیة الموحدةقائمة 
  

 ۱۳ قائمة التدفقات النقدیة الموحدة
  

 ۹٥ - ۱٤ إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 قائمة المركز المالي الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

  
 اإلیضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

     الموجودات
     الموجودات غیر المتداولة:

 ٥٤۲,۸٤۰,٥۲۱ ۷٤٥,۱۰۸,٤٦٦ ۹۲۷,۰۸۹,۹٥٤ ٤ ممتلكات وآالت ومعدات
 ۱,۳۷۲,٦۳۹,۲۲۹ ۱,۳۰۷,۷۹٥,۱٥٤ ۱,۲۳۸,۸٤۱,۱٥۷ ٥  موجودات غیر ملموسة

 ۱٥۳,۹۷۱,۱۸۸ ۱٤۷,۷٥٤,۲۰۸ ۱٥۲,٤۳۰,٤۸۸ ٦ العقارات االستثماریة
 ۱۱۳,۳٦٦,٦٤۷ ۱۱۷,٤۷۳,۲۸۱ ۱۸۰,۲۹۷,٤٥۷ ۷ االستثمارات

 -- -- ۸,۳۷٦,۷۷۱ (أ) ۱۰ ذمم مدینة تجاریة
 ٤,۲۳٦ -- -- ۸ األدوات المالیة المشتقة

 ۲,۱۸۲,۸۲۱,۸۲۱ ۲,۳۱۸,۱۳۱,۱۰۹ ۲,٥۰۷,۰۳٥,۸۲۷  إجمالي الموجودات غیر المتداولة
     

     الموجودات المتداولة:
 ۲۷,۱۱۳,٤۱٥ ۳۱,۱۲۰,۲۱۸ ۲٥,٥۰۲,٥۸۹ ۹ المخزون
 -- ۲٤,۹۳۰ -- ۸ المالیة المشتقةاألدوات 

 ۱۱۸,٥٦٥,۲٥۳ ۱۱۳,۹۳٦,۷۸۲ ۱۰۱,٥۸۸,٤۱٥ ۱۰ ذمم مدینة تجاریة وأخرى
 ۲٥۲,٦٦۹,۰۲۱ ۱۹٥,٤۰٤,۳۲۰ ۱٥۰,۷۰۷,۹٤۱ ۱۱ النقد وما في حكمھ

 ۳۹۸,۳٤۷,٦۸۹ ۳٤۰,٤۸٦,۲٥۰ ۲۷۷,۷۹۸,۹٤٥  إجمالي الموجودات المتداولة
     

 ۲,٥۸۱,۱٦۹,٥۱۰ ۲,٦٥۸,٦۱۷,۳٥۹ ۲,۷۸٤,۸۳٤,۷۷۲  إجمالي الموجودات
     

     حقوق الملكیة
 ٦۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ٦۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱٦,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ رأس المال

 ۳٦,٤۰۹,۰٦۳ ۳٦,٤۰۹,۰٦۳ ۳٦,٤۰۹,۰٦۳  عالوة إصدار
 ۳۰,٥٤۹,٤۹٦ ۳۹,۷٥۸,۷۱۲ ٦٦,٦۱٥,۹۷٦ ۱۳ احتیاطي نظامي
 ۱٥,۲٦٥,۲۰٥ ۱۹,۸٦۹,۸۱۳ -- ۱۳ احتیاطي خاص

 ۱۳,۱٥۱,۷٤۳ ۸,۰٦۱,۳۸٥ ۱۰,٦۹۷,۲٦۲  األخرىاالحتیاطیات 
 ۱۸٤,۱۷۰,٦٤٦ ۲۲٤,۲۱۸,٤۳۱ ۱۳۷,٥٦۹,۲۰۸  أرباح مبقاة

حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في 
 ۹٥۹,٥٤٦,۱٥۳ ۱,۰۰۸,۳۱۷,٤۰٤ ۱,۰٦۷,۲۹۱,٥۰۹  الشركة األم

 ٤٥٦,۰۲۹,۸۹۷ ٤۷٦,۸۷٤,٥٥۱ ٤۷٦,۷٦۹,۷٤۹ ۱٥ الحصص غیر المسیطرة
 ۱,٤۱٥,٥۷٦,۰٥۰ ۱,٤۸٥,۱۹۱,۹٥٥ ۱,٥٤٤,۰٦۱,۲٥۸  الملكیةإجمالي حقوق 

     
     المطلوبات

     المطلوبات غیر المتداولة:
 ۸۳۸,۱۸٥,۰۸٦ ۸۳٦,٤۰۱,٥۸۱ ۸۳۹,۷۱۰,۳۲٦ ۱٦ قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة 

 ۲۰,٦۳٥,٥۹۷ ۲۱,۸۸۳,۸۲۱ ۲٦,٦۹۳,۲۳۲ ۱۷ مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 ٤٤,٦٦۱,۲۳۳ ٥٤,٦۰۲,٤٤٥ ٦٦,۰٤۰,۷٤۸ ۱۸ طویلة األجلمخصصات 

 ۱۷,۲۷٦ -- -- ۸  األدوات المالیة المشتقة
 ۹۰۳,٤۹۹,۱۹۲ ۹۱۲,۸۸۷,۸٤۷ ۹۳۲,٤٤٤,۳۰٦  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

     
     مطلوبات متداولة:

الجزء المتداول من قروض طویلة األجل 
 ۱۱۲,٤۸۲,٦۳۸ ۱۱٦,۰۱۷,۸۷۰ ۱٤٦,۳۹۱,٤٤۲ ۱٦ وتسھیالت بنكیة

 ۱۳۸,٥۱۱,٤٥۲ ۱۳٦,٤۷۳,۱٥٤ ۱٥٦,۸٤۱,٦۸٥ ۱۹ ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات متداولة أخرى
 ۱۱,۱۰۰,۱۷۸ ۷,٥۳٦,۸۰۳ ٥,۰۹٦,۰۸۱ ۲٦ زكاة وضریبة دخل مستحقة

 -- ٥۰۹,۷۳۰ -- ۸ األدوات المالیة المشتقة
 ۲٦۲,۰۹٤,۲٦۸ ۲٦۰,٥۳۷,٥٥۷ ۳۰۸,۳۲۹,۲۰۸  إجمالي المطلوبات المتداولة

     
 ۱,۱٦٥,٥۹۳,٤٦۰ ۱,۱۷۳,٤۲٥,٤۰٤ ۱,۲٤۰,۷۷۳,٥۱٤  إجمالي المطلوبات

     
 ۲,٥۸۱,۱٦۹,٥۱۰ ۲,٦٥۸,٦۱۷,۳٥۹ ۲,۷۸٤,۸۳٤,۷۷۲  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

 
 ) جزًءا ال یتجزأ من۳۲) إلى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (

 ھذه القوائم المالیة الموحدة.



 

۹ 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 
  م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ اإلیضاح 

   
 ٦۹۰,۷۷۲,۱٥۰ ٥٦۲,٤۰٦,۸۰۷ ۲۱ إیرادات

)۳٦۳٫۷۱۹٫۸۹۹( ۲۲ تكلفة اإلیرادات  (۳۹۸,۰٦۳,۱۸۰) 
    

 ۲۹۲,۷۰۸,۹۷۰ ۱۹۸٫٦۸٦٫۹۰۸  مجمل الربح
    

 (۱۲,۹۸۲,۰٤۲) (۱۹,٤٦۷,۱۷۷) ۲۳ مصروفات بیع وتسویق
)۱۰٥٫۲۹۹٫۷۲۷( ۲٤ مصروفات عمومیة وإداریة  (۱۲۱,۷٤٤,۲۸۷) 

 ۱۰,۳٦٥,٦٤۷ ۲۷,٥٥۳,۳٥۰ ۲٥ أخرى إیرادات
    

 ۱٦۸,۳٤۸,۲۸۸ ۱۰۱,٤۷۳,۳٥٤  الدخل التشغیلي
    

 (۳٦,۲۷۹,۲۲۲) (۳٤,۹۹۳,۹۹٦)  تكالیف التمویل
 ۱,٦٤۷,۷۲۲ ٦۰۸,۷٤۲  إیرادات تمویل

الحصة في نتائج شركات زمیلة محاسب عنھا بطریقة حقوق 
 ۱۱،٦٥۰,۲۲٤ ۲۰,۷۳٥,٦۸۹ ۲-۷ الملكیة، بالصافي

    
 ۱٤٥,۳٦۷,۰۱۲ ۸۷,۸۲۳,۷۸۹  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل

    
 (۹,۳۳۰,۳۲۲) (٦,۷۰۲,۰۸۹) ۲٦ الزكاة وضریبة الدخل

    
 ۱۳٦,۰۳٦,٦۹۰ ۸۱٫۱۲۱٫۷۰۰  الربح للسنة

    
    الدخل الشامل اآلخر

    
    بنود لن یعاد تصنیفھا إلى ربح أو خسارة

 (۷۱۲,۳٤۹) (۲,۹۹۹,٤۲٥) ۲-۱۷ خدمة للموظفین إعادة قیاس مخصص مكافأة نھایة
الحصة في خسائر شركات زمیلة مستثمر فیھا بطریقة حقوق 

 الملكیة
 
۷-۲ (٥۲۱,۲۳٦) (٥۲٥،٥٦۹) 

    
    بنود قد یعاد تصنیفھا الحًقا إلى ربح أو خسارة

الحصة الفاعلة في التغیرات في  -تحوطات التدفقات النقدیة 
 (٤۷۱,۷٦۰) ٤۸٤,۸۰۰  القیمة العادلة

صافي التغیر في القیمة  -الموجودات المالیة المتاحة للبیع 
 ۳-۷ العادلة

 
۲,٥۳۸,۱۹۷ 

 
(۱,۲۸۷,۹۱٤) 

    
 (۲,۹۹۷,٥۹۲) (٤۹۷,٦٦٤)  الخسارة الشاملة األخرى

    
 ۱۳۳,۰۳۹,۰۹۸ ۸۰,٦۲٤,۰۳٦  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 
 
 

 ) جزًءا ال یتجزأ من۳۲) إلى رقم (۱(تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
 ھذه القوائم المالیة الموحدة.



 

۱۰ 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 قائمة الدخل أو الدخل الشامل اآلخر الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 

    الربح العائد إلى: صافي
 ۹۰,۲٥٦,۰۹٥ ٥۸,۸۱۱,٤۰٤  المساھمین في الشركة األم  -
 ٤٥,۷۸۰,٥۹٥ ۲۲,۳۱۰,۲۹٦ ۱٥ حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركات التابعة -
    

 ۱۳٦,۰۳٦,٦۹۰ ۸۱٫۱۲۱٫۷۰۰  صافي ربح السنة
    

    إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
 ۸۷,٦۹۰,۹۹٥ ٥۸,۹۷٤,۱۰٥  األمالمساھمین في الشركة  -
حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في صافي الربح في  -

 ٤٥,۳٤۸,۱۰۳ ۲۱,٦٤۹,۹۳۱ ۱٥ الشركات التابعة
    

 ۱۳۳,۰۳۹,۰۹۸ ۸۰,٦۲٤,۰۳٦  إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

    ربحیة السھم
    

لعائد االربحیة األساسیة والمخفضة للسھم من صافي الربح للسنة 
 ۱٫۱۱ ۰٫۷۲ ۲۷ للمساھمین في الشركة األم

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) جزًءا ال یتجزأ من۳۲) إلى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (

 ھذه القوائم المالیة الموحدة.



 

۱۱ 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 التغیرات في حقوق الملكیة الموحدةقائمة 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 
   حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم  
      االحتیاطیات األخرى     

 االحتیاطي الخاص االحتیاطي النظامي عالوة اإلصدار رأس المال

تأثیر تخفیض نسبة 
الملكیة في 

 الشركات التابعة
 )۱٤(إیضاح 

ط احتیاطي التحو
مقابل تقلبات 
 التدفقات النقدیة

محققة  أرباح غیر
من استثمارات 

 اإلجمالي األرباح المبقاة متاحة للبیع
 حقوق الملكیة
    إجمالي حقوق الملكیة غیر المسیطرة

          
            
 ۱,٤۸٥,۱۹۱,۹٥٥ ٤۷٦,۸۷٤,٥٥۱ ۱,۰۰۸,۳۱۷,٤۰٤ ۲۲٤,۲۱۸,٤۳۱ ۷,۲۱۷,۸٦۱ (۲۸۹,۹٥۰) ۱,۱۳۳,٤۷٤ ۱۹,۸٦۹,۸۱۳ ۳۹,۷٥۸,۷۱۲ ۳٦,٤۰۹,۰٦۳ ٦۸۰,۰۰۰,۰۰۰ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في  
            

            إجمالي الدخل الشامل
 ۸۱٫۱۲۱٫۷۰۰ ۲۲,۳۱۰,۲۹٦ ٥۸,۸۱۱,٤۰٤ ٥۸,۸۱۱,٤۰٤ -- -- -- -- -- -- -- الربح خالل الفترة

 (٤۹۷,٦٦٤) (٦٦۰,۳٦٥) ۱٦۲,۷۰۱ (۲,٤۷۳,۱۷٦) ۲,۳٤٥,۹۲۷ ۲۸۹,۹٥۰ -- -- -- -- -- الدخل الشامل اآلخر
            

            المعامالت مع مالكي الشركة
 -- -- -- (۱۳٦,۰۰۰,۰۰۰) -- -- -- -- -- -- ۱۳٦,۰۰۰,۰۰۰ )۱۲إصدار أسھم مجانیة (إیضاح 

            
            معامالت / تغیرات أخرى

 -- -- -- (٦,۹۸۷,٤٥۱) -- -- -- ۱,۱۰٦,۳۱۰ ٥,۸۸۱,۱٤۱ -- -- )۱۳المحول إلى االحتیاطي النظامي (إیضاح 
 -- -- -- -- -- -- -- (۲۰,۹۷٦,۱۲۳) ۲۰,۹۷٦,۱۲۳ -- -- )۱۳المحول بین االحتیاطیات (إیضاح 

توزیعات أرباح مدفوعة إلى حقوق غیر 
 (۲۱,۷٥٤,۷۳۳) (۲۱,۷٥٤,۷۳۳) -- -- -- -- -- -- -- -- -- مسیطرة بواسطة شركات تابعة 

 ۱,٥٤٤,۰٦۱,۲٥۸ ٤۷٦,۷٦۹,۷٤۹ ۱,۰٦۷,۲۹۱,٥۰۹ ۱۳۷,٥٦۹,۲۰۸ ۹,٥٦۳,۷۸۸ -- ۱,۱۳۳,٤۷٤ -- ٦٦,٦۱٥,۹۷٦ ۳٦,٤۰۹,۰٦۳ ۸۱٦,۰۰۰,۰۰۰ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 
 
 
 
 ) جزًءا ال یتجزأ من۳۲) إلى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (

 ھذه القوائم المالیة الموحدة.



 

۱۲ 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تغیرات في حقوق الملكیة الموحدةقائمة ال

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 السعودیة)(المبالغ مدرجة بالریاالت 

 

 
 
 ) جزًءا ال یتجزأ من۳۲) إلى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (

 ھذه القوائم المالیة الموحدة.
 

   حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم  
      االحتیاطیات األخرى     

 یاطي الخاصاالحت االحتیاطي النظامي عالوة اإلصدار رأس المال

تأثیر تخفیض نسبة 
الملكیة في 

 الشركات التابعة
 )۱٤(إیضاح 

التحوط مقابل 
تقلبات التدفقات 
 النقدیة احتیاطي

محققة  غیرأرباح 
من استثمارات 

 اإلجمالي األرباح المبقاة متاحة للبیع
 حقوق الملكیة 
    اإلجمالي حقوق الملكیة غیر المسیطرة

            
            

 ۱,٤۱٥,٥۷٦,۰٥۰ ٤٥٦,۰۲۹,۸۹۷ ۹٥۹,٥٤٦,۱٥۳ ۱۸٤,۱۷۰,٦٤٦ ۸,٥۰٥,۷۷٥ (۷,۲٥۰) ٤,٦٥۳,۲۱۸ ۱٥,۲٦٥,۲۰٥ ۳۰,٥٤۹,٤۹٦ ۳٦,٤۰۹,۰٦۳ ٦۸۰,۰۰۰,۰۰۰ م۲۰۱٦ینایر  ۱الرصید في 
            

            إجمالي الدخل الشامل
 ۱۳٦,۰۳٦,٦۹۰ ٤٥,۷۸۰,٥۹٥ ۹۰,۲٥٦,۰۹٥ ۹۰,۲٥٦,۰۹٥ -- -- -- -- -- -- -- الربح خالل الفترة

 (۲,۹۹۷,٥۹۲) (٤۳۲,٤۹۲) (۲,٥٦٥,۱۰۰) (۹۹٤,٤۸٦) (۱,۲۸۷,۹۱٤) (۲۸۲,۷۰۰) -- -- -- -- -- الدخل الشامل اآلخر
            

            المعامالت مع مالكي الشركة
المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة 

 (۱٥,۰۰۰,۰۰۰) (۱۱,٤۸۰,۲٥٦) (۳,٥۱۹,۷٤٤) -- -- -- (۳,٥۱۹,۷٤٤) -- -- -- -- بدون تغیر في السیطرة
 (۳٤,۰۰۰,۰۰۰) -- (۳٤,۰۰۰,۰۰۰) (۳٤,۰۰۰,۰۰۰) -- -- -- -- -- -- -- توزیعات أرباح مدفوعة 

 (۱,٤۰۰,۰۰۰) -- (۱,٤۰۰,۰۰۰) (۱,٤۰۰,۰۰۰) -- -- -- -- -- -- -- توزیعات أخرى
            

            معامالت / تغیرات أخرى
 -- -- -- (۱۳,۸۱۳,۸۲٤) -- -- -- ٤,٦۰٤,٦۰۸ ۹,۲۰۹,۲۱٦ -- -- )۱۳المحول إلى االحتیاطیات (إیضاح 

توزیعات أرباح مدفوعة إلى حقوق غیر 
 (۱۲,۱۳۱,۰۰۰) (۱۲,۱۳۱,۰۰۰) -- -- -- -- -- -- -- -- -- مسیطرة بواسطة شركات تابعة 

صافي الحركة في حقوق الملكیة غیر 
 (۸۹۲,۱۹۳) (۸۹۲,۱۹۳) -- -- -- -- -- -- -- -- -- المسیطرة

 ۱,٤۸٥,۱۹۱,۹٥٥ ٤۷٦,۸۷٤,٥٥۱ ۱,۰۰۸,۳۱۷,٤۰٤ ۲۲٤,۲۱۸,٤۳۱ ۷,۲۱۷,۸٦۱ (۲۸۹,۹٥۰) ۱,۱۳۳,٤۷٤ ۱۹,۸٦۹,۸۱۳ ۳۹,۷٥۸,۷۱۲ ۳٦,٤۰۹,۰٦۳ ٦۸۰,۰۰۰,۰۰۰ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في 



 

۱۳ 
 

 للخدمات الصناعیةالشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ اإلیضاح 

    األنشطة التشغیلیة:
 ۱٤٥,۳٦۷,۰۱۲ ۸۷٫۸۲۳٫۷۸۹  وضریبة الدخل الدخل قبل الزكاة

    
    تسویات لـ:

 ۱۲۸,۳۱۸,۰۳۱ ۱۳۷,٥۹۲,۲٦۰ ٦و ٥، ٤  واإلطفاء ستھالكاال
 ٤,۸۳۰,۹٤٥ ٥,۷۰۹,۷٤۹ ۲-۱۷ مخصص مكافأة نھایة الخدمة

 ۱۳٥,٥٦۹ ۱٦۰,٥۰٦ ۲٥ خسائر استبعاد ممتلكات، آالت ومعدات
حصة الشركة في نتائج شركات زمیلة محاسب عنھا بطریقة 

 (۱۱,٦٥۰,۲۲٤) (۲۰,۷۳٥,٦۸۹) ۲-۷ حقوق الملكیة، بالصافي
 (۳٦٦,۰۱٤) ۳,۷۷۷,۹۳٥ ۳-۲-۳۰ مخصص / (عكس مخصص) دیون مشكوك في تحصیلھا

 ٤,۱۰۳,۰۳۷ ٤,۱۰۳,۰۳۷  استھالك إیجارات مقدمة
 -- ٦۲٥,۲٥۰ ۱-٤ أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ مشطوبة

 (۲۰,۳۲۹) (۱۸,۹۱۰)  إطفاء إیرادات مؤجلة
 ٦۱۸,۲٤۰ --  مخزون مشطوب

 -- ۳,۲۰۳,۸۳۱  مخصص مخزون راكد وبطئ الحركة
 ۸,۰۹۳,۷۸٥ ۹,٤۱٦,٦٦٦ ۱۸ مخصص تكلفة استبدال موجودات

 ۳٦,۲۷۹,۲۲۲ ۳٤,۹۹۳,۹۹٦  أعباء تمویل
  ۲٦٦,٦٥۲,٤۲۰ ۳۱٥,۷۰۹,۲۷٤ 

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 ٤,۹۹٤,٤۸٥ ۸۱,٥۲٥  ذمم مدینة تجاریة وأخرى

 (٤,٦۲٥,۰٤۳) ۲,٤۱۳,۷۹۸  المخزون
 (۲,۱۰۷,٤۱۲) ۲۰,٤۸۳,٦٥۰  ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات متداولة أخرى

 ۳۱۳,۹۷۱,۳۰٤ ۲۸۹,٦۳۱,۳۹۳  النقد المتوفر من األنشطة التشغیلیة
    

 (٤,۲۹٥,۰۷۰) (۳,۹۸۱,۹۲۱) ۲-۱۷ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة
 (۳٤,۳٤۲,۳٥۲) (۳۲,٤۱٤,۷٤٥)  أعباء تمویلیة مدفوعة

 (۱۲,۸۹۳,٦۹۷) (۹,٦۸٤,٤۹۸) ۲٦ زكاة وضریبة دخل مدفوعة
 ۲٦۲,٤٤۰,۱۸٥ ۲٤۳,٥٥۰,۲۲۹  صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغیلیة

    
    األنشطة االستثماریة:

تأثیر المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة دون تغیر في 
 (۱٥,۰۰۰,۰۰۰) -- ۱٥ السیطرة

مستلمة من حصص في شركات زمیلة توزیعات أرباح 
 ٥,۷۳۰,۱۰۷ ۹,۹۲۸,٤۷٤ ۲-۷ محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة

 (۲٥۹,۸٥۹,۱٤۱) (۲٥۷,۰۰٤,۰۳۳) ٦و ٥، ٤  إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات
 -- (٥۰,۰۰۰,۰۰۰) ۱-۳-۷ إضافات إلى استثمارات مصنفة كاستثمارات متاحة للبیع

 ۱۹۸,٦٥۱ ۱,۰۰٤,٤۰٤  آالت ومعداتالمحصل من استبعاد ممتلكات، 
 (۲٦۸,۹۳۰,۳۸۳) (۲۹٦,۰۷۱,۱٥٥)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

    
    األنشطة التمویلیة:

 ۱۱٤,۳۲۹,۷۸۱ ۱٤٥,۷٦۳,۹٤٤  صافي التغیر في قروض وتسھیالت بنكیة
 (۱۱٦,٦۸۱,۰۹۱) (۱۱٦,۱۸٤,٦٦٤)  سداد قروض وتسھیالت بنكیة

 (۳٥,٤۰۰,۰۰۰) --  أرباح والتوزیعات األخرى توزیعات
توزیعات أرباح مدفوعة إلى حقوق غیر مسیطرة بواسطة 

 (۱۲,۱۳۱,۰۰۰) (۲۱,۷٥٤,۷۳۳)  شركات تابعة
 (۸۹۲,۱۹۳) --  صافي الحركة في حقوق الملكیة غیر المسیطرة

 (٥۰,۷۷٤,٥۰۳) ۷,۸۲٤,٥٤۷  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
    

 (٥۷,۲٦٤,۷۰۱) (٤٤,٦۹٦,۳۷۹)  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
 ۲٥۲,٦٦۹,۰۲۱ ۱۹٥,٤۰٤,۳۲۰ ۱۱ النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

 ۱۹٥,٤۰٤,۳۲۰ ۱٥۰,۷۰۷,۹٤۱ ۱۱ النقد وما في حكمھ في نھایة السنة
    

 ) جزًءا ال یتجزأ من۳۲) إلى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (
 ھذه القوائم المالیة الموحدة.



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

 
۱٤ 

 التنظیم واألنشطة الرئیسیة .۱
 

الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة ("الشركة" أو "الشركة األم" أو "سیسكو") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست 
 ۱۸ھـ (الموافق ۱٤۰۹ربیع األول  ۷بتاریخ  ۲۲۳وفقاً لنظام الشركات السعودي بموجب قرار وزارة التجارة رقم 

ھـ ۱٤۰۹ربیع الثاني  ۱۰بتاریخ  ٤۰۳۰۰٦۲٥۰۲م)، وإن الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم ۱۹۸۸أكتوبر 
م)، وتزاول الشركة نشاطھا في أعمال الصیانة، التشغیل واإلدارة للمصانع والمرافق ۱۹۸۸نوفمبر  ۲۰(الموافق 

نیة وكافة المرافق والخدمات التابعة لھا من مراكز ترفیھیة وأسواق ومطاعم الصناعیة، وإنشاء المباني السك
ومشروعات اإلعاشة، وإقامة المستشفیات والمستوصفات لتأمین الخدمات الصحیة للعاملین بالمصانع والشركات 

مثل النشاط ت. یتالصناعیة وتسویق منتجات المصانع محلیاً وعالمیاً والخدمات الرسمیة واالشتراك في تأسیس الشركا
 الرئیسي للشركة األم في الشركات التابعة وإدارتھا.

 
 یقع المركز الرئیسي للشركة األم في العنوان التالي: 
 

 المركز السعودي لألعمال
 ۱٤۲۲۱ص.ب 

 ،۲۱٤۲٤جدة  
 المملكة العربیة السعودیة

 
شركة األم وشركاتھا التابعة التالیة تتضمن ھذه القوائم المالیة الموحدة موجودات، مطلوبات ونتائج عملیات ال

 ("المجموعة"):
 
 األنشطة الرئیسة الملكیة الفعلیة بلد التأسیس الشركة 
  م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  
     

الشركة السعودیة لتنمیة التجارة 
والصادرات المحدودة 

 ("تصدیر")

المملكة العربیة  
 السعودیة

إدارة وتشغیل مشروع التخزین وإعادة  %۷٦ %۷٦
التصدیر المقام على األرض المستأجرة من 

 میناء جدة اإلسالمي.
     

 –شركة كنداسة لخدمات المیاه 
شركة مساھمة مقفلة 

 ("كنداسة")

المملكة العربیة  
 السعودیة

 محطات تحلیة وتنقیة المیاه وبیعھا. %٦٥ %٦٥

     
شركة تشغیل الخدمات المساندة 

 المحدودة ("إسناد")
العربیة المملكة 
 السعودیة

تطویر وتشغیل المدن الصناعیة وإنشاء  ۹۹٫۲۸% ۹۹٫۲۸%
وتشغیل المطاعم ومراكز التموین والمراكز 

الترفیھیة وإقامة محطات الوقود وورش 
خدمات وصیانة السیارات وشراء األراضي 

إلقامة المباني علیھا واستثمارھا بالبیع أو 
 اإلیجار.

     
شركة محطة بوابة البحر 

 األحمر المحدودة
المملكة العربیة  

 السعودیة
تطویر وإنشاء وتشغیل وصیانة محطات  %٦۰٫٦ %٦۰٫٦

 الحاویات وكذلك أعمال الحفر والردم.
     

شركة البحر األحمر لتطویر 
 شركة مساھمة مقفلة –الموانئ 

المملكة العربیة 
 السعودیة

تطویر وإنشاء وتشغیل وصیانة محطات  %٦۰٫٦ %٦۰٫٦
 الحاویات وكذلك أعمال الحفر والردم.

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

 
۱٥ 

 أسس اإلعداد .۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱
 

تم إعداد ھذه القوائم الموحدة المرفقة ("القوائم المالیة") وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالي المعتمدة في 
 من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (ویشارالمملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة 

ـ "المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة"). قامت المجموعة بإعداد وعرض  إلیھا ھنا ب
محاسبة المتعارف م وفقاً لمعاییر ال۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة النظامیة للسنوات ما قبل وحتى السنة المنتھیة في 

علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ومتطلبات نظام الشركات 
السعودي والنظام األساسي للشركة فیما یتعلق بإعداد وعرض القوائم المالیة. في ھذه القوائم المالیة الموحدة، یشیر 

ارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین إلى المعاییر المطبقة قبل تطبیق المعاییر مصطلح "معاییر المحاسبة المتع
 الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

 
م، ۲۰۱۷ینایر  ۱تتطلب اللوائح واألنظمة المطبقة من الشركة إعداد وعرض القوائم المالیة للفترات المالیة ابتداًء من 

لیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر الما
من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. وكجزء من ھذه المتطلبات، قامت المجموعة بإعداد ھذه القوائم المالیة 

 الموحدة.
 

م، یتعین على الشركة تطبیق ۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦خ وفقاً لمتطلبات ھیئة السوق المالیة من خالل تعمیمھا الصادر بتاری
نموذج التكلفة لقیاس الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات العقاریة والموجودات غیر الملموسة عند تبني 
 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة لفترة الثالث سنوات التي تبدأ من تاریخ بدء تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد

 التقاریر المالیة.
 

 ۱یتم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
"تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة". وقد طبقت المجموعة بشكل ثابت نفس السیاسات المحاسبیة على 

 المعروضة، كما لو كانت ھذه السیاسات ساریة دائماً. جمیع الفترات
 

یتضمن اإلیضاح شرحاً لتأثیر كیفیة التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على حقوق الملكیة المعلن 
ھیة في م؛ وكذلك قائمة الدخل الشامل للمجموعة للسنة المنت۲۰۱٦ینایر  ۱م و۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱عنھا سابقاً كما في 

م، بما في ذلك طبیعة وأثر تغیرات السیاسات المحاسبیة الھامة في القوائم المالیة للمجموعة للسنة ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 .۳۱م كما ھو مبین في اإلیضاح ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
 ۳۱للسنة المنتھیة في  یجب قراءة ھذه القوائم المالیة الموحدة إلى جانب القوائم المالیة السنویة الموحدة للمجموعة

م والمعدة وفًقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، والقوائم المالیة ۲۰۱٦دیسمبر 
سبتمبر  ۳۰م و۲۰۱۷یونیو  ۳۰، م۲۰۱۷ مارس ۳۱الموحدة المختصرة للمجموعة عن أرباع السنة المنتھیة في 

ر الدولیة للتقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات م المعدة وفًقا للمعایی۲۰۱۷
 األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

 
۱٦ 

 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 أسس القیاس ۲-۲
 

تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات المتاحة للبیع ومشتقات 
األدوات المالیة والتي تقاس بالقیمة العادلة والتزامات المنافع المحددة والتي یتم إدراجھا بالقیمة الحالیة لاللتزامات 

ئتمان المتوقعة ومخصص تكلفة استبدال الموجودات والمدرجة بالقیمة الحالیة المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة اال
 للتكلفة المستھلكة لألصول القابلة لالستبدال وفقا للمتطلبات التعاقدیة لترتیبات امتیاز الخدمة.

 
 عملة العرض والنشاط ۲-۳

 
 ط للمجموعة. تم تقریب جمیع المبالغیتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یمثل عملة النشا

 ألقرب لایر سعودي، مالم یذكر خالف ذلك.
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٤-۲
 

إن إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، كما ھو معتمد في المملكة العربیة السعودیة 
والمعاییر واإلعالنات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، یتطلب استخدام األحكام والتقدیرات 

االفتراضات على األرصدة المدرجة لبعض الموجودات والمطلوبات وكذلك ورات االفتراضات. وقد تؤثر ھذه التقدیو
االفصاح عن بعض الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. إن أي تقدیرات 

فترة. لنفس ال أو افتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات قد تؤثر أیضا على اإلیرادات والمصروفات المدرجة
بالرغم من أن ھذه التقدیرات تعتمد على أفضل ما لدى اإلدارة من علم باألحداث واإلجراءات الحالیة، إال أن النتائج 

 الفعلیة قد تختلف بالنھایة عن تلك التقدیرات.
 

أثر یرات بتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم االعتراف بمراجعات التقد
 مستقبلي.

 
 االفتراضات والتقدیرات غیر المؤكدة )أ

 
فیما یلي معلومات حول االفتراضات والتشكك في التقدیر التي تمثل خطًرا كبیًرا على التعدیل المادي في السنوات 

 التالیة:
 

(انخفاض قیمة الموجودات المالیة غیر  (أ)) ۱۰-۳(إیضاح  -غیر المشتقة انخفاض قیمة الموجودات المالیة  )أ
المشتقة) یوضح االفتراضات الرئیسیة وعدم التأكد من التقدیرات التي تستند إلیھا المبالغ القابلة لالسترداد للذمم 

 المدینة التجاریة والموجودات غیر المالیة.
 

المالیة ) یوضح غیر (انخفاض قیمة الموجودات  (ب)) ۱۰-۳(إیضاح  -المالیة  غیر انخفاض قیمة الموجودات )ب
االفتراضات الرئیسیة وعدم التأكد من التقدیرات التي تستند إلیھا المبالغ القابلة لالسترداد للذمم المدینة التجاریة 

 والموجودات غیر المالیة.
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات، اآلالت والمعدات )ج
تلكات، اآلالت والمعدات الحتساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ تقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي للمم

باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات. تقوم اإلدارة 
تقد اإلدارة أن عبمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویا، ویتم تعدیل االستھالك في المستقبل متى ت

 األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.
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۱۷ 

 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع) ٤-۲
 

 (تابع) والتقدیرات غیر المؤكدةاالفتراضات أ) 
 

 خطة المزایا المحددة –مزایا الموظفین  )د
 

حول القوائم المالیة لتقییم القیمة الحالیة  ۱۷كما ھو مبین في اإلیضاح  تم تبني بعض االفتراضات اإلكتواریة
اللتزامات المنافع المحددة. إن أي تغییرات في تلك االفتراضات خالل السنوات القادمة قد یؤثر على أرباح 

 وخسائر تلك السنوات.
 
 مخصص تكلفة استبدال معدات )ه
 

ساس دوري وذلك بناًء على ترتیبات البناء والتشغیل ونقل یتم تقییم مخصص تكلفة استبدال المعدات على أ
 افتراضات ھامة لتحدید ھذا التقدیر. ۱۸الملكیة ویتم خصمھا بمعد یعكس شروط االلتزام. یتضمن اإلیضاح 

 
 األحكام  )ب
 

ات سباإلضافة إلى ذلك، تشتمل اإلیضاحات التالیة على معلومات حول األحكام الھامة المستخدمة في تطبیق السیا
 المحاسبیة التي لھا أكبر األثر على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة:

 
 )۷-۳تصنیف العقارات االستثماریة (إیضاح  )۱
 )۸-۳تصنیف عقود اإلیجار (إیضاح  )۲
 )۱۲-۳المخصصات وااللتزامات المحتملة (إیضاح  )۳
 )۱-۳(إیضاح التوحید: ما إذا كان للمجموعة سیطرة فعلیة على الشركة المستثمر فیھا  )٤

 
 قیاس القیم العادلة )ج
 

"القیمة العادلة" ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة 
منتظمة بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في حال عدم وجود سوق رئیسیة، في أفضل 

 للمجموعة الوصول إلیھا في ذلك التاریخ. وتعكس القیمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائھ.سوق یمكن 
 

یتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات من المجموعة قیاس القیم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات 
 المالیة وغیر المالیة.

 
یاس القیم العادلة. تتحمل إدارة المجموعة المسؤولیة الكاملة عن لدى المجموعة إطار مراقبة ثابت فیما یتعلق بق

، وترفع تقاریرھا مباشرة إلى ۳اإلشراف على جمیع قیاسات القیمة العادلة الھامة، بما في ذلك القیم العادلة للمستوى 
 صانع القرار التشغیلي الرئیسي للمجموعة.

 
ھامة التي ال یمكن مالحظتھا وكذلك تعدیالت التقییم. في حالة تقوم إدارة المجموعة بمراجعة منتظمة للمدخالت ال

استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار السمسرة أو خدمات التسعیر، لقیاس القیم العادلة، یتم تقییم األدلة التي 
ة إلعداد الدولی تم الحصول علیھا من األطراف الثالثة لدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تلبي متطلبات المعاییر
 التقاریر المالیة، بما في ذلك المستوى الذي ینبغي أن تصنف فیھ التقییمات في تسلسل القیمة العادلة.
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 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع) ٤-۲
 
 قیاس القیمة العادلة (تابع)ج) 
 

تستخدم المجموعة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم  عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ما،
تصنیف القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في 

 أسالیب التقییم كما یلي:
 
 للموجودات والمطلوبات المماثلة.: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة ۱المستوى  •
: القابلة للمالحظة لألصل وااللتزام، ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى ۲المستوى  •

 سواء بصورة مباشرة (أي األسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
ى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إل۳المستوى  •

 غیر القابلة للمالحظة).
 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي 
مة العادلة كأدنى التسلسل الھرمي للقیللقیمة العادلة، فإن قیاس القیمة العادلة یتم تصنیفھ بالكامل في نفس المستوى من 

 مستوى من المدخالت ذات األھمیة للقیاس بالكامل.
 

تعترف المجموعة بالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا 
 التغییر.

 
دلة لألداة باستخدام السعر المعلن في سوق نشطة وعند توافر األسعار المدرجة، تقوم المجموعة بقیاس القیمة العا

لتلك األداة. یعتبر سوق األداة المالیة نشط، في حال تكرر المعامالت بشكل مستمر مما یوفر معلومات كأساس لتسعیر 
 األداة المالیة.

 
لوب قییم ویعتمد أسإذا كان سوق األداة المالیة غیر نشط، تقوم المجموعة بتحدید القیمة العادلة باستخدام أسلوب ت

التقییم المختار على أقصى استخدام لمدخالت السوق وعلى أقل ما یمكن من التقدیرات الخاصة بالشركة. وإن أسلوب 
 التقییم المختار یضم كافة العوامل التي قد تأخذ في االعتبار من قبل المشتركین في السوق عند تحدید األسعار.

 
تم قیاسھ بالقیمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة بقیاس الموجودات إذا كان لألصل أو االلتزام الذي 

 والمراكز الطویلة بسعر العرض والخصوم والمراكز القصیرة بسعر الطلب.
 

قابل القیمة العادلة للم أي -إن أفضل دلیل على القیمة العادلة ألداة مالیة عند االعتراف المبدئي عادًة ھو سعر المعاملة 
المدفوع أو المستلم. إذا قررت المجموعة أن القیمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، فال یتم 
إثبات القیمة العادلة من خالل سعر مدرج في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو بناء على أسلوب تقییم 

خالت غیر قابلة للمالحظة والحكم بعدم أھمیتھا فیما یتعلق بالقیاس، ثم یتم قیاس األدوات یتم من خاللھ تقییم أي مد
 المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة معدلة لتأجیل الفرق بین القیمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة.

 
ساس مناسب على مدى عمر األداة ولكن في یتم الحقاً إثبات ھذا الفرق في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أ

  موعد ال یتجاوز تاریخ التقییم مدعوما بالكامل ببیانات السوق القابلة للمالحظة أو یتم إیقاف المعاملة.
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۱۹ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

م تطبیق حدة المالیة. تتم تطبیق السیاسات المحاسـبیة المبینة أدناه بواسطة المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة المو
ھذه السیاسات المحاسبیة بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة الموحدة. تم إعادة تبویب 

 بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة.
 

 أسس توحید القوائم المالیة ۳-۱
 

ل قائمة الدخ الموحدة،قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة،ئمة المركز المالي تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على قا
الشامل الموحدة، قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة وقائمة التدفقات النقدیة وكذلك اإلیضاحات حول القوائم 
المالیة الموحدة للمجموعة، حیث تشتمل على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وشركاتھا التابعة كما ھو 

كاتھا التابعة یشار إلیھا مجتمعة بالمجموعة. الشركات التابعة ھي منشآت ). الشركة وشر۱مبین في اإلیضاح رقم (
عندما یكون ھناك تعرض أو حق في الحصول  تسیطر علیھا المجموعة. تعتبر المجموعة مسیطرة على المنشأة،

ي المنشأة. مھا فعلى عوائد متغیرة، من مشاركتھا مع المنشأة ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل تحك
یتم توحید الشركات التابعة اعتباراً من تاریخ سیطرة المجموعة على الشركات التابعة ولحین التوقف عن ممارسة 

 تلك السیطرة.
 

تقوم المجموعة باستخدام طریقة الشراء للمحاسبة عن دمج األعمال (فیما عدا المنشآت التي تحت السیطرة المشتركة) 
للمجموعة. یتم قیاس المقابل المحول في االستحواذ بشكل عام بالقیمة العادلة، وكذلك صافي عند انتقال السیطرة 

الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا. یتم تسجیل الزیادة في تكلفة االستحواذ والقیمة العادلة للحصص غیر 
ندما ع ة في قائمة المركز المالي الموحدة.المسیطر علیھا عن قیمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المقتناة كشھر

یكون الفائض سلبیا، یتم االعتراف بربح صفقة الشراء مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة. تقاس حقوق الملكیة غیر 
ي یتم عرض الحصة ف المسیطرة بنسبة حصتھا من صافي موجودات الشركة المسیطر علیھا في تاریخ االستحواذ.

وصافي الموجودات التي ال تسیطر علیھا المجموعة بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة  الربح أو الخسارة
یتم استبعاد كل من المعامالت  والدخل الشامل اآلخر الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي الموحدة.

لمجموعة. یتم تعدیل السیاسات وكذلك الدخل والمصروفات غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین شركات ا
المحاسبیة للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقھا مع السیاسات المتبعة من قبل المجموعة. تعد الشركة 

 والشركات التابعة لھا قوائمھا المالیة لنفس فترات التقریر.  
 

لسیطرة مشتركة والمحاسبة عنھا  یتم قیاس عملیات اندماج األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة
باستخدام القیمة الدفتریة. ویتم إثبات قیمة الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقیم الدفتریة عند انتقالھا من دفاتر حسابات 
الشركة المسیطرة. ویتم إضافة مكونات حقوق ملكیة الشركات المقتناة إلى نفس المكونات داخل حقوق ملكیة 

 إثبات أي ربح أو خسارة تنتج عن ذلك مباشرة في القوائم المالیة الموحدة ضمن حقوق الملكیة. المجموعة ویتم
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 أسس توحید القوائم المالیة (تابع) ۳-۱

 
 استثمارات في شركات زمیلة ومنشآت تخضع للسیطرة المشتركة (شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة)

 
تتضمن حصة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة حصة في مشروع مشترك واستثمارات 

 في شركات زمیلة.
 

إن المشروع المشترك ھو ترتیب یكون للشركة فیھ سیطرة مشتركة حیث یكون للشركة حقوًقا في صافي موجودات 
 باتھا.الترتیب، ولیس في موجوداتھا والتزاماتھا تجاه مطلو

 
الشركات الزمیلة ھي تلك المنشآت التي تملك الشركة فیھا تأثیرا جوھریا ولكن لیست حصة مسیطرة على سیاساتھا 
التمویلیة والتشغیلیة. یتمثل النفوذ الھام في القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسیاسات التشغیلیة والمالیة 

 طرة أو سیطرة مشتركة على ھذه السیاسات.للشركة المستثمر فیھا ولكن بدون سی
 

یتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (أي الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق 
الملكیة) باستخدام طریقة حقوق الملكیة ویتم االعتراف بھا مبدئیا بالتكلفة. الحقا لالعتراف المبدئي، تتضمن القوائم 
المالیة الموحدة حصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق 
الملكیة بعد التسویات لموائمة السیاسات المحاسبیة مع تلك المطبقة من قبل المجموعة اعتبارا من تاریخ بدء التأثیر 

 م.الھام حتى التاریخ الذي یتوقف فیھ التأثیر الھا
 
بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان من الضروري تسجیل خسارة انخفاض في قیمة  

استثماراتھا في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة. تقوم الشركة بتاریخ كل قائمة مركز مالي ما إذا كان 
لزمیلة والمشروع المشترك قد انخفضت قیمتھ. في ھذه ھناك أي دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة ا

الحالة، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار في الشركة 
 الزمیلة/المشروع المشترك وقیمتھ الدفتریة وتدرج الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
ید حصة المجموعة من الخسائر عن حصتھا في الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، یتم تخفیض عندما تز

القیمة الدفتریة لتلك الفائدة، بما في ذلك أي استثمارات طویلة األجل، إلى الصفر، ویتم التوقف عن االعتراف بالخسائر 
 و قامت بسداد بدفعات نیابة عن الشركة المستثمر فیھا.اإلضافیة باستثناء الحد الذي یكون لدى المجموعة التزام أ

 
عند فقدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس وإدراج أي استثمار متبقي بقیمتھ العادلة. 

ار المتبقي میتم إدراج أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالستث
 لربح أو الخسارة الموحدة.والمتحصالت من البیع في قائمة ا

 
یتم استبعاد األرباح غیر المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة مقابل 

 االستثمار إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا.
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۲۱ 

 الھامة (تابع)السیاسات المحاسبیة  .۳
 

 العمالت األجنبیة ۳-۲
 

 المعامالت بالعمالت األجنبیة  )۱
 

یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة المعنیة للمجموعة وفًقا ألسعار الصرف 
قوائم المالیة تاریخ الفي تاریخ تلك المعامالت. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة في 

یة یتم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر النقد إلى العملة التشغیلیة بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاریخ.
بالعمالت األجنبیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إلى العملة الوظیفیة على أساس سعر الصرف السائد في 

یتم االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن إعادة  لعادلة.التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة ا
التحویل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستثناء الفروقات الناتجة عن تحویل االستثمارات المتاحة للبیع 

تم مل اآلخر. ویوالجزء الفعال من التحوط للتدفقات النقدیة المؤھلة والتي یتم إدراجھا في قائمة الدخل الشا
تحویل البنود غیر النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة والتي تم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة على أساس أسعار 
الصرف السائدة عند التسجیل األولي. یتم تسجیل أرباح وخسائر العمالت األجنبیة على أساس الصافي في 

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 نبیةالعملیات األج )۲
 

یتم تحویل موجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة بما فیھا الشھرة وتعدیالت القیمة العادلة الناتجة عن 
االستحواذ إلى اللایر السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاریخ القوائم المالیة. یتم تحویل إیرادات ونفقات 

 السائدة في تاریخ المعامالت.العملیات األجنبیة إلى اللایر السعودي بأسعار الصرف 
 

یتم االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن تحویل العملیات األجنبیة في قائمة الدخل الشامل 
اآلخر ویتم تجمیعھا في احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة باستثناء الحد الذي یتم فیھ توزیع فرق التحویل على 

 الحصص غیر المسیطرة.
 

حویل توزیعات األرباح المستلمة من الشركات الزمیلة األجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ المعاملة یتم ت
 وتدرج فروقات التحویل الناتجة عن التحویل في قائمة الربح أو الخسارة.

 
المشتركة،  السیطرةعند استبعاد عملیة أجنبیة كلًیا أو جزئًیا بحیث یتم فقدان السیطرة أو التأثیر الجوھري أو 

یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في احتیاطي الترجمة المتعلق بتلك العملیة األجنبیة إلى قائمة الربح أو الخسارة 
الموحدة كجزء من الربح أو الخسارة من االستبعاد. إذا قامت المجموعة باستبعاد جزء من حصتھا في شركة 

م إعادة النسبة ذات الصلة من المبلغ المتراكم إلى قائمة الدخل الشامل تابعة ولكن مع االحتفاظ بالسیطرة، یت
 اآلخر.
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۲۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 األدوات المالیة ۳-۳
 

 الموجودات المالیة غیر المشتقة )أ
 

مالیة الموجودات التعترف المجموعة مبدئیا بالقروض والذمم المدینة والودائع في تاریخ نشوئھا. یتم إثبات جمیع 
األخرى (بما في ذلك الموجودات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة) مبدئیا في تاریخ المتاجرة 

 الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة.
 

تعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل، أو تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق ال
تقوم بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة على الموجودات المالیة في معاملة یتم فیھا بشكل جوھري تحویل 
كافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي إلیھا تحویل الموجودات أو أنھا ال تقوم بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر 

افع الملكیة وال تحتفظ بالسیطرة على األصل المحول. یتم االعتراف بأي فائدة في ھذه الموجودات المالیة المحولة ومن
 أو المحتفظ بھا من قبل المجموعة كموجودات ومطلوبات بشكل منفصل.

 
ا للبیع، والنقد وملدى المجموعة الموجودات المالیة غیر المشتقة التالیة: قروض وذمم مدینة، موجودات مالیة متاحة 

 في حكمھ.
 

 قروض وذمم مدینة )۱
 

تتكون القروض والذمم المدینة من الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى التي ھي موجودات مالیة ذات دفعات 
لیھا إثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوق نشط. یتم االعتراف بھذه الموجودات مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا 

أي تكالیف عائدة مباشرة للمعاملة. الحقا لالعتراف المبدئي یتم قیاس القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة باستخدام 
طریقة الفائدة الفعلیة ناقصا أي خسائر انخفاض في القیمة ومخصص أي دیون مشكوك في تحصیلھا. یتم تكوین 

دلیل موضوعي یشیر إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصیل مخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا عند وجود 
المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة للذمم المدینة. یتم تحمیل ھذه المخصصات على القوائم الموحدة قائمة الربح 

 لھا.یعندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك في تحص أو الخسارة.
 تقید أي مبالغ مستردة الحقا من مبالغ تم شطبھا سابقا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
 موجودات مالیة متاحة للبیع )۲

 
الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي موجودات مالیة غیر مشتقة یتم تصنیفھا كمتاحة للبیع وال تصنف كقروض وذمم 

ستحقاق أو موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة. مدینة، ویتم االحتفاظ بھا حتى اال
یتم تصنیف استثمارات المجموعة في األوراق المالیة كموجودات مالیة متاحة للبیع. یتم االعتراف بھذه الموجودات 

یمة لالعتراف المبدئي، یتم قیاسھا بالقمبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھا أي تكالیف عائدة مباشرة للمعاملة. الحقا 
العادلة (إال إذا كان من غیر الممكن قیاس القیمة العادلة لألوراق المالیة بطریقة موثوق منھا وتدرج بالتكلفة). یتم 
االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة، باستثناء خسائر االنخفاض في قیمة أدوات حقوق الملكیة المتاحة للبیع ضمن 

دخل الشامل األخر وعرضھا ضمن حقوق الملكیة في احتیاطي القیمة العادلة. عند عدم تحقق االستثمار، یتم تحویل ال
 الربح أو الخسارة المتراكمة في حقوق الملكیة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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۲۳ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 األدوات المالیة (تابع) ۳-۳
 

 مالیة غیر مشتقةمطلوبات  )ب
 

یتم االعتراف بالمطلوبات المالیة مبدئیا في تاریخ المتاجرة الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة 
لألداة. یتم االعتراف بھذه المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة ناقًصا، في حالة المطلوبات المالیة غیر المدرجة 

ائمة الربح أو الخسارة، أي تكالیف منسوبة مباشرة للمعاملة. الحقا لالعتراف المبدئي، یتم قیاس بالقیمة العادلة في ق
ھذه المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة باستثناء المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من 

ة العادلة. یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة للمطلوبات خالل قائمة الربح أو الخسارة التي یتم قیاسھا بالقیم
 بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة، إلى جانب أي مصروفات فوائد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
 إلغائھا أو انتھاء مدتھا. تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو

 
لدى المجموعة المطلوبات المالیة غیر المشتقة التالیة: قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة، ذمم دائنة تجاریة 

 ومطلوبات متداولة أخرى.
 
 األدوات المالیة المشتقة، بما في ذلك محاسبة التحوط )ج

 
 مخاطر أسعار الفائدة.تحتفظ المجموعة بأدوات مالیة مشتقة للتحوط من تعرضھا ل

 
عند التحدید المبدئي للتحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العالقة بین أداة (أدوات) التحوط والبند (البنود) المتحوط لھا، 

استخدامھا  تمسیبما في ذلك أھداف واستراتیجیة إدارة المخاطر في تنفیذ معاملة التحوط، باإلضافة إلی األسالیب التي 
القة التحوط. تقوم المجموعة بعمل تقییم، عند بدایة عالقة التحوط وكذلك على أساس مستمر، لتحدید لتقییم فعالیة ع

ما إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات التحوط "عالیة الفاعلیة" في مقاصة التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات 
من حوط لھا، وما إذا كانت النتائج الفعلیة لكل تغطیة ھي ضالنقدیة للبنود المتحوط لھا (خالل الفترة التي تم تحدید الت

 في المائة. ۱۲٥-۸۰نسبة 
 
تدرج المشتقات مبدئیا بالقیمة العادلة؛ ویتم إدراج أي تكالیف مباشرة للمعاملة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  

عند تكبدھا. الحقا لالعتراف المبدئي، یتم قیاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم المحاسبة عن التغیرات فیھا كما ھو 
 موضح أدناه.

 
 التدفقات النقدیةالتحوط مقابل تقلبات  )د
 

عندما یتم تصنیف المشتقات كأداة تغطیة للتحوط في التدفقات النقدیة المنسوبة إلى مخاطر معینة مرتبطة بموجودات 
أو مطلوبات معترف بھا أو معاملة متوقعة محتملة بدرجة كبیرة قد تؤثر على صافي الربح، فإن الجزء الفعال من 

قات یتم إدراجھا في قائمة صافي الربح الشامل اآلخر وعرضھا في احتیاطي التحوط التغیرات في القیمة العادلة للمشت
یتم حذف المبلغ المعترف بھ في صافي الربح الشامل اآلخر وإدراجھ  الموحدة.في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة 

افي ت النقدیة المغطاة على صفي قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة في نفس الفترة التي تؤثر فیھا التدفقا
الربح تحت نفس البند في قائمة صافي الربح الشامل كبند متحوط لھ. یتم االعتراف بأي جزء غیر فعال من التغیرات 

 في القیمة العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

بند ائمة الربح أو الخسارة في الفترات التي یؤثر فیھا الیتم إعادة تصنیف المبالغ المتراكمة ضمن حقوق الملكیة في ق
 المتحوط لھ على الربح أو الخسارة.
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۲٤ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 األدوات المالیة (تابع) ۳-۳
 
 المقاصة )ه
 

قط عندما المالي فیتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز 
یكون للشركة الحق القانوني في عمل مقاصة للمبالغ وتعتزم إما عمل تسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل 

 وتسویة المطلوبات في ذات الوقت.
 

 النقد وما في حكمھ ٤-۳
 

خرى ستثمارات األیتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجاریة لدى البنوك واال
قصیرة األجل عالیة السیولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للمجموعة دون أي 

 قیود.
 

 ممتلكات وآالت ومعدات ٥-۳
 

 االعتراف والقیاس )أ
 

 یمة المتراكمة.في القیتم قیاس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض 
 

تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل. تتضمن تكلفة الموجودات التي یتم بناؤھا ذاتیا تكلفة المواد والعمالة 
المباشرة وأي تكالیف أخرى تنسب مباشرة إلى جعل الموجودات في حالة صالحة لالستخدام المقصود منھا وتكالیف 

 ستعادة الموقع الذي تكون فیھ وتكالیف االقتراض علی الموجودات المؤھلة.تفكیك وإزالة البنود وا
 

عندما یكون ألجزاء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة 
 (مكونات رئیسیة) للممتلكات واآلالت والمعدات.

 
استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد  یتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن

مع القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات ویتم االعتراف بھا بالصافي ضمن اإلیرادات األخرى في قائمة 
 الموحدة.الربح أو الخسارة 

 
 التكالیف الالحقة )ب
 

بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن القیمة الدفتریة لذلك األصل عندما یتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد 
یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة من ذلك الجزء من األصل للمجموعة، وعندما یمكن قیاس التكلفة بشكل 

ممتلكات واآلالت د یوم للموثوق. یتم إلغاء قید القیمة الدفتریة لذلك الجزء المستبدل. یتم إثبات تكلفة الخدمات یوما بع
 والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدھا.

 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
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 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

 
۲٥ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 ممتلكات وآالت ومعدات (تابع) ٥-۳
 
 االستھالك )ج
 

لتكلفة عن ایتم احتساب االستھالك على أساس القیمة القابلة لالستھالك، وھي تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بدیل 
 ناقصا قیمتھ المتبقیة.

 
یتم االعتراف باالستھالك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة 
المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. یتم استھالك الموجودات المؤجرة وتكالیف تطویر األراضي 

لمباني على األراضي المستأجرة على مدى فترة اإلیجار وأعمارھا اإلنتاجیة، أیھما أقصر، ما لم یكن المستأجرة وا
 من المؤكد أن المجموعة سوف تحصل على الملكیة بنھایة فترة اإلیجار. ال یتم استھالك األراضي

 
 إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للفترات الحالیة والفترات المقارنة ھي كما یلي:

 
 العمر اإلنتاجي 
  

 سنة، أیھما أقل ٥۰ – ۱۰لفترة اإلیجار/االمتیاز أو من  مباني
 سنة، أیھما أقل ۲۸ – ۱۰لفترة اإلیجار/االمتیاز أو من  تحسینات على مباني مستأجرة

 سنة، أیھما أقل ۲۰ – ٥لفترة اإلیجار/االمتیاز أو من  آالت ومعدات
 سنوات ۲٥ – ۲ ماكینات ومعدات

 سنوات ۱۰ – ٥ سیارات وخزانات
 سنوات ۱۰ – ٥ أثاث وتركیبات

 سنة ٥ - ۲ حاسب آلي ومعدات
 

ویتم مراجعة طرق االستھالك، األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في نھایة كل سنة مالیة ویتم إجراء التعدیالت عند 
 اللزوم.

 
ناقصا أي خسائر انخفاض في القیمة. عندما تكون الموجودات یتم تسجیل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة 

جاھزة لالستخدام المقصود، یتم تحویل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ إلى فئة الممتلكات واآلالت والمعدات المناسبة 
 ویتم المحاسبة عنھا وفًقا لسیاسات المجموعة.

 
 الموجودات غیر الملموسة ٦-۳
 

 حقوق امتیاز المیناء )أ
 

تتم عملیات المجموعة في محطة المیناء وفقاً لترتیبات امتیاز طویلة األجل. أدرجت المجموعة حقوق امتیاز المیناء 
الناشئة عن ترتیبات امتیاز الخدمة حیث أن القطاع العام ("المانح") یقوم بالسیطرة على أو تنظیم الخدمات المقدمة، 

بقیة ھامة في البنیة التحتیة كالممتلكات والمعدات في حال وجود األسعار المحملة ویسیطر كذلك على أي حصة مت
بنیة تحتیة للمانح أو في حال أن البنیة التحتیة قد تم إنشاؤھا أو تم شراؤھا من قبل المجموعة كجزء من ترتیبات 

 امتیاز الخدمة.
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۲٦ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 الموجودات غیر الملموسة (تابع) ٦-۳
 
 (تابع) حقوق امتیاز المیناء أ)
 

تقوم المجموعة بإثبات األصل غیر الملموس الناشئ من اتفاقیة امتیاز عندما یكون لھا الحق في االنتفاع من رسوم 
استخدام البنیة التحتیة لالمتیاز. یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستلمة كمقابل لتقدیم خدمات التشیید أو التطویر 

 امتیاز الخدمة بالقیمة العادلة عند االعتراف المبدئي بالرجوع إلى القیمة العادلة للخدمات المقدمة.في ترتیب 
 

تتضمن حقوق امتیاز المیناء جمیع التكالیف المتكبدة على إنشاء محطة الحاویات. یتم تسجیل حقوق امتیاز المیناء  
مقدر لألصل غیر الملموس في ترتیب امتیاز الخدمة ھو بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء، إن وجدت. إن العمر اإلنتاجي ال

 الفترة التي تكون فیھا المجموعة قادرة على تحمیل الجمھور رسوم استخدام البنیة التحتیة حتى نھایة فترة االمتیاز.
 

 حق استخدام األرض )ب
 

لفة استخدام األرض بالتكیقاس حق استخدام األرض عند اإلثبات األولي بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي یدرج حق 
ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في القیمة. یتم إطفاء حق استخدام األرض على 

 مدى العمر اإلنتاجي بطریقة القسط الثابت.
 
 الشھرة )ج
 

 یتم إدراج الشھرة الناتجة عن حیازة الشركات التابعة ضمن الموجودات غیر الملموسة.
 

 اس الالحقالقی
 

یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة. فیما یتعلق بالشركات المستثمر فیھا بطریقة 
حقوق الملكیة، یتم إدراج القیمة الدفتریة للشھرة في القیمة الدفتریة لالستثمار، وال یتم توزیع خسارة االنخفاض في 

ذلك الشھرة، والتي تشكل جزًءاً من القیمة الدفتریة للشركات المستثمر فیھا بطریقة  القیمة على ھذا األصل، بما في
 حقوق الملكیة.

 
ویتم تقییم قیمة الشھرة سنویاً لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر موضوعي على االنخفاض في قیمة الشھرة إال إذا ما 

ھرة والذي یتطلب تقییم الش القیمة الدفتریة ,كان ھناك حدث أو تغیر في الظروف خالل السنة یشیر إلى انخفاض 
 خالل السنة. تتضمن الشھرة حصة الشركة والحصص غیر المسیطرة.
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۲۷ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 الموجودات غیر الملموسة (تابع) ٦-۳
 
 موجودات غیر ملموسة أخرى )د
 

الحاسب اآللي، التي یتم شراؤھا من قبل المجموعة یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة األخرى، بما في ذلك برامج 
 ولھا أعمار إنتاجیة محددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة.

 
تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل التي تتعلق بھ تلك المصروفات. 

عتراف بجمیع المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات على الشھرة التجاریة والعالمات التجاریة یتم اال
 المولدة داخلیا، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدھا.

 
 یتم احتساب اإلطفاء بناًء على تكلفة األصل، أو أي مبلغ آخر یتم استبدالھ بالتكلفة، ناقصاً قیمتھ المتبقیة.

 
یتم إثبات اإلطفاء في القوائم الموحدة للربح أو الخسارة بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة للموجودات 
غیر الملموسة من تاریخ إتاحتھا لالستخدام حیث أن ھذه ھي الطریقة األمثل التي تعكس بشكل دقیق مدى استھالك 

 مار اإلنتاجیة المقدرة للفترات الحالیة والفترات المقارنة ھي كما یلي:المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل. إن األع
 

 العمر اإلنتاجي 
  

 سنوات ٥ – ۲ ليبرامج الحاسب اآل
 
 العقارات االستثماریة ۳-۷

 
العقارات االستثماریة ھي العقارات المحتفظ بھا إما للحصول على إیرادات إیجار أو لزیادة رأس المال أو لكلیھما، 

 ولكن لیس للبیع في سیاق العمل االعتیادي أو االستخدام في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو ألغراض إداریة.
 

یتم قیاس العقارات االستثماریة مبدئیا بالتكلفة، متضمنة تكالیف المعاملة. تدرج العقارات االستثماریة الحقا بالتكلفة 
االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت. تتضمن ھذه التكلفة تكلفة استبدال بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر 

أجزاء من العقارات االستثماریة وتكالیف االقتراض لمشاریع اإلنشاء طویلة األجل في حالة استیفاء معاییر االعتراف. 
جموعة بإثبات ھذه األجزاء عند الحاجة إلى استبدال أجزاء ھامة من العقارات االستثماریة على فترات، تقوم الم

كموجودات فردیة ذات أعمار إنتاجیة محددة وتستھلكھا وفقا لذلك. یتم االعتراف بكافة تكالیف اإلصالح والصیانة 
 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدھا.

 
ستخدام تثماري بشكل دائم من االیتم إلغاء االعتراف بالعقارات االستثماریة إما عند استبعادھا أو عند سحب العقار االس

وال یكون ھناك أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من استبعاده. یتم إدراج الربح أو الخسارة المحققة من استبعاد العقارات 
االستثماریة، والتي تمثل الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 ة التي تنشأ فیھا.في الفتر
 

تتم التحویالت إلى (أو من) العقارات االستثماریة فقط عندما یكون ھناك تغیر في االستخدام. بالنسبة للتحویل من 
عقار استثماري إلى عقار یشغلھ المالك، فإن التكلفة المفترضة للمحاسبة الالحقة ھي القیمة المستھلكة في تاریخ 

 التغییر.
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۲۸ 

 المحاسبیة الھامة (تابع)السیاسات  .۳
 

 عقود اإلیجار التشغیلي ۳-۸
 

یتم االعتراف المدفوعات بموجب عقود التأجیر التشغیلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط  
الثابت على مدى فترة اإلیجار. ویتم إثبات حوافز عقد اإلیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصروفات عقد 

 اإلیجار على مدى فترة عقد اإلیجار.
 

 مخزون ۳-۹
 

ییم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. یتم تحدید تكلفة المخزون على یتم تق
أساس طریقة متوسط السعر المرجح وتتضمن المصروفات المتكبدة القتناء المخزون والتكالیف األخرى المتكبدة 

 المصنع تشمل التكلفة نصیب عادل من تكالیف اإلنتاجلتوصیل المخزون للموقع في حالتھ الراھنة. في حالة المخزون 
 الغیر مباشرة على أساس مستوى النشاط العادي.

 
صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع التقدیري في النشاط العادي بعد خصم التكالیف التقدیریة لالستكمال 

 ومصروفات البیع.
 

 انخفاض القیمة ۳-۱۰
 

 الموجودات المالیة غیر المشتقة  )أ
 

یتم تقییم الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة أو الخسارة بتاریخ كل قائمة مركز مالي  
لتحدید ما إذا كان ھناك دلیالً موضوعیاً على انخفاض قیمتھا. تنخفض قیمة الموجودات المالیة في حال وجود دلیل 

إلى أن خسارة قد وقعت بعد االعتراف األولي باألصل، وأن تلك الخسارة لھا تأثیر سلبي على موضوعي یشیر 
 التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة من ذلك األصل التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق.

 
تأخر  یشمل إن الدلیل الموضوعي على أن األصول المالیة (باستثناء األوراق المالیة) قد انخفضت قیمتھا یمكن أن

أو تخلف المدین عن السداد، وإعادة ھیكلة المبلغ المستحق للمجموعة بشروط ال تجد المجموعة خیاراً سوى قبولھا، 
أو وجود مؤشرات لدخول المدین أو الُمْصِدر مرحلة اإلفالس، أو عدم وجود سوق نشط لألوراق المالیة. باإلضافة 

ق الملكیة، فإن االنخفاض الجوھري أو المتواصل في قیمتھا العادلة إلى إلى ذلك، وبالنسبة لالستثمار في أسھم حقو
 ما دون تكلفتھا یمثل دلیالً على انخفاض القیمة.

 
 قروض وذمم مدینة )۱
 

ترى المجموعة أن ھناك دلیالً یشیر إلى انخفاض قیمة ھذه الموجودات على كال المستوین الفردي والجماعي. ویتم 
الفردیة الھامة بشكل فردي لالنخفاض المحدد في قیمتھا. ویتم تقییم جمیع الذمم المدینة  تقییم جمیع الذمم المدینة

الفردیة الھامة التي وجدت غیر منخفضة القیمة بشكل جماعي لالنخفاض في قیمتھا والتي تم تكبدھا ولكن لم یتم 
في  بشكل جماعي لتحدید االنخفاض تحدیدھا بعد. إن الذمم المدینة التي ال تعتبر جوھریة بشكل فردي یتم تقییمھا

 القیمة من خالل تجمیع الذمم مدینة ذات خصائص المخاطر المتماثلة.
 

وعند تقییم االنخفاض الجماعي، تستخدم المجموعة االتجاھات التاریخیة الحتمالیة التخلف عن السداد وتوقیت 
 ومبلغ الخسارة المتكبدة ویتم تعدیلھا بناء علىاالستردادات ومبلغ الخسارة المتكبدة الخاصة بتوقیت االستردادات 

تقدیر اإلدارة بشأن ما إذا كانت الظروف االقتصادیة واالئتمانیة الحالیة ھي التي من المرجح أن تكون الخسائر الفعلیة 
 أكبر أو أقل مما اقترحتھ االتجاھات التاریخیة.

 
لمستقبلیة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة ایتم احتساب خسارة االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة 

المقدرة المخفضة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. یتم االعتراف بالخسائر ضمن صافي الربح الخسارة ویتم 
إظھارھا في حساب المخصص. عندما ترى المجموعة أنھ ال توجد توقعات واقعیة السترداد األصل، یتم شطب 

بالغ ذات الصلة بھ. وإذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة في وقت الحق ویمكن لھذا االنخفاض إن یكون الم
متعلقاً بشكل موضوعي بحدث یقع بعد تسجیل االنخفاض في القیمة، یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المسجلة 

 سابقاً من خالل صافي الربح.
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۲۹ 

 الھامة (تابع)السیاسات المحاسبیة  .۳
 

 االنخفاض في القیمة (تابع) ۳-۱۰
 

 الموجودات المالیة غیر المشتقة (تابع)أ)    
 
 استثمارات المتاحة للبیع )۲
 

یتم االعتراف بخسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع بإعادة تصنیف الخسائر المتراكمة في 
احتیاطي القیمة العادلة ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إن المبلغ المعاد تصنیفھ ھو الفرق بین تكلفة االقتناء 

والقیمة العادلة الحالیة ناقصا أي خسارة انخفاض في القیمة تم  (بالصافي بعد خصم أي دفعات رئیسیة واإلطفاء)
االعتراف بھا سابقا في قائمة الربح أو الخسارة. إذا زادت القیمة العادلة األوراق المالیة المتاحة للبیع الحًقا ذلك 

ارة كس خسویمكن ربط الزیادة بصورة موضوعیة بحدث ما وقع بعد تسجیل خسارة االنخفاض في القیمة، یتم ع
انخفاض القیمة من خالل قائمة الربح أو الخسارة. ومع ذلك، فإن أي زیادة الحقة في القیمة العادلة ألدوات حقوق 

 الملكیة المتاحة للبیع انخفضت قیمتھا یتم االعتراف بھ في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
 
 االستثمار في شركات زمیلة والمشاریع المشتركة )۳
 

النخفاض في القیمة المتعلقة بالشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة بمقارنة قیمة االستثمار یتم قیاس خسارة ا
القابلة لالسترداد مع قیمتھ الدفتریة. یتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 خدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد.ویتم عكسھا إذا كان ھناك تغیر إیجابي في التقدیرات المست
 
 الموجودات غیر المالیة )ب

 
یتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة، بخالف المخزونات والعقارات االستثماریة والموجودات 

لة لقیمة. وفي حاالضریبیة المؤجلة، بتاریخ كل قائمة مركز مالي لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض ا
وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. بالنسبة للشھرة والموجودات غیر الملموسة التي 
 لھا أعمار إنتاجیة غیر محددة أو التي لم یتم استخدامھا بعد، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد كل سنة في نفس الوقت.

 
لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد ھي القیمة األكثر استخداما أو قیمتھا العادلة ناقصا تكالیف إن القیمة القابلة 

البیع، أیھما أكبر. عند تقدیر القیمة عند االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة 
سوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة في األصل. باستخدام معدل خصم قبل الضریبة یعكس تقدیرات ال

لغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات التي ال یمكن اختبارھا بشكل فردي في مجموعة أصغر 
ت النقدیة امن الموجودات التي تنتج تدفقات نقدیة من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفق

للموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى ("الوحدة المولدة للنقد"). ألغراض اختبار انخفاض قیمة الشھرة، یتم 
توزیع الشھرة المكتسبة من دمج األعمال على مجموعة الوحدات المنتجة للنقد التي یتوقع أن تستفید من عملیات 

لتشغیل ویعكس أدنى مستوى للشھرة تم رصده ألغراض التقاریر الدمج. یخضع ھذا التوزیع الختبار سقف قطاع ا
 الداخلیة.

 
یتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة إذا زادت القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد عن قیمتھ القابلة 

یع خسائر الموحدة. یتم توز لالسترداد المقدرة. یتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة
االنخفاض في القیمة المعترف بھا فیما یتعلق بالوحدات المنتجة للنقد لتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة موزعة 
 للوحدات، ومن ثم تخفیض القیمة الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي.
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۳۰ 

 امة (تابع)السیاسات المحاسبیة الھ .۳
 

 االنخفاض في القیمة (تابع) ۳-۱۰
 
 الموجودات غیر المالیة (تابع)ب) 
 

ال یتم عكس خسارة الھبوط في القیمة فیما یتعلق بالشھرة. فیما یتعلق بالموجودات األخرى، یتم تقییم خسائر االنخفاض 
أي مؤشرات على انخفاض في القیمة المعترف بھا في فترات سابقة بتاریخ كل قائمة مركز مالي لتحدید وجود 

الخسارة من عدمھ. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة إذا كان ھناك تغیراً في التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة 
القابلة لالسترداد. فیما یتعلق باألصول األخرى، یتم عكس خسارة الھبوط في القیمة إلى الحد الذي تتجاوزه عنده 

قیمة الدفتریة التي تم تحدیدھا، بعد خصم االستھالك واإلطفاء، في حال لم یتم إثبات خسارة القیمة الدفتریة لألصل ال
 الھبوط في القیمة.

 
ال یتم االعتراف بالشھرة التي تشكل جزًءا من القیمة الدفتریة لالستثمار في شركة الزمیلة بشكل منفصل، وبالتالي 

ید ن ذلك، یتم اختبار كامل مبلغ االستثمار في الشركة الزمیلة لتحدال یتم اختبار انخفاض القیمة بشكل منفصل. بدال م
االنخفاض في القیمة كأصل واحد عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن االستثمار في شركة زمیلة قد تنخفض 

 قیمتھ.
 

 مزایا الموظفین ۳-۱۱
 

م نظام العمل المطبق على الشركة وشركاتھا تستحق مكافأة نھایة الخدمة لكافة الموظفین العاملین وفقاً لشروط وأحكا
 التابعة، عند انتھاء عقود توظیفھم.

 
یتم احتساب التزام المجموعة المتعلق بخطة المنافع المحددة عن طریق تقدیر قیمة المنافع المستقبلیة التي تستحق 

 للموظفین في الفترات الحالیة والسابقة وتخصم القیمة للوصول إلى القیمة الحالیة.
 

تضع المجموعة االفتراضات التي تستخدم عند تحدید العناصر الرئیسیة للتكالیف بغرض الوفاء بھذه االلتزامات 
المستقبلیة. یتم وضع ھذه االفتراضات بعد استشارة الخبراء االكتواریین في المجموعة وتشمل تلك االفتراضات التي 

لمحددة التمویل المتعلقة بالمطلوبات. یتم احتساب التزام المنافع ا تستخدم لتحدید تكلفة الخدمة االعتیادیة وكذلك عناصر
 من قبل خبیر إكتواري مؤھل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 
یتم االعتراف بإعادة تقییم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر اإلكتواریة مباشرة في قائمة 

األولیة الموحدة. تحدد المجموعة مصروف الفائدة الصافي على التزامات المنافع المحددة للفترة  الدخل الشامل اآلخر
عن طریق تطبیق معدل الخصم الذي یستخدم في قیاس التزامات المنافع المحددة عند بدایة الفترة السنویة بالنسبة 

 لتزامات المنافع المحددة خالل الفترة نتیجةلصافي المنافع المحددة مع األخذ باالعتبار أي تغیر یطرأ على صافي ا
المساھمات وللمزایا المدفوعة. یتم االعتراف بمصروف الفائدة الصافي والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع 

 المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 مخصصات ۳-۱۲
 

ى المجموعة التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لد
مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام. یتم تحدید 
المخصصات عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق 

 لیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام. یتم االعتراف بتخفیض الخصم كتكلفة تمویل.الحا
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۳۱ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 اإلیرادات ۳-۱۳
 

تتمثل اإلیرادات في إجمالي تدفق المنافع االقتصادیة المتوفرة من األنشطة المعتادة للمجموعة عندما ینتج عن ھذه 
 ین.یالتدفقات زیادة في حقوق المساھمین، بخالف الزیادات من مساھمات المشاركین األساس

 
 تتحقق اإلیرادات عند استیفاء الشروط التالیة: 

 
 وجود احتمالیة بتدفق منافع اقتصادیة للمجموعة. •
 یمكن قیاسھا بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادھا، و •
 والتكالیف المستقبلیة المتوقعة حتى تاریخھ وإمكانیة قیاسھا بشكل موثوق.إمكانیة تحدید التكلفة المتكبدة  •

 
یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المبالغ المدینة وفًقا لشروط الدفع المحددة تعاقدیاً. ویجب كذلك 

 استیفاء معاییر التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإلیرادات.
 

 مبیعات بضائع )۱
 

یتم قیاس اإلیرادات من بیع البضائع في سیاق األنشطة العادیة بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، بالصافي 
بعد خصم المرتجعات والخصومات التجاریة وخصومات الكمیات. یتم االعتراف باإلیرادات عند وجود أدلة مقنعة 

لمخاطر والمزایا الھامة للملكیة قد تم تحویلھا إلى العمیل، ومن تكون عادة على شكل اتفاقیة بیع منفذة، تفید بأن ا
المحتمل استرداد المبلغ، ویمكن تقدیر التكالیف ذات الصلة ومرتجعات البضائع المحتملة بشكل موثوق، وال یوجد 

نح یتم م تدخل مستمر من اإلدارة في البضاعة، ویمكن قیاس مبلغ اإلیرادات بشكل موثوق. إذا كان من المحتمل أن
الخصومات ویمكن قیاس المبلغ بصورة موثوق منھا، یتم االعتراف بالخصم كتخفیض في اإلیرادات عند إثبات 

 المبیعات.
 

ویختلف توقیت نقل المخاطر والمزایا باختالف الشروط الفردیة التفاقیة البیع. بالنسبة لمبیعات البضائع بما في ذلك 
 ا یتم تسلیم المنتج للعمیل.المیاه، عادة ما یحدث التحویل عندم

 
 تقدیم الخدمات  )۲

 
تشارك المجموعة في تقدیم الخدمات التشغیلیة في میناء جدة اإلسالمي، باإلضافة إلى توفیر الخدمات اللوجستیة 
والصیانة. وإذا تم تقدیم الخدمات بموجب ترتیب واحد في فترات تقاریر مختلفة، یتم توزیع المقابل على أساس القیمة 

ادلة النسبیة بین مختلف الخدمات. تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات من تقدیم الخدمات بما یتناسب مع مرحلة الع
إكمال المعاملة في تاریخ القوائم المالیة. یتم تقییم مرحلة اإلنجاز بناء علی تقییم العمل المنجز / المكتمل بموجب 

 العمل / العقد / المبیعات.االلتزام التعاقدي الذي یتعین القیام وفًقا ألمر 
 

تمثل إیرادات الخدمات قیمة الخدمات المفوترة المقدمة من قبل المجموعة خالل الفترة، بعد خصم الخصومات 
 التجاریة، حیثما ینطبق ذلك.
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۳۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 اإلیرادات (تابع) ۳-۱۳
 
 إیرادات تأجیر )۳

 
العقارات االستثماریة على أساس القسط الثابت على مدى فترات تأجیرھا. یتم تحقق إیرادات یتم االعتراف بإیرادات 

اإلیجارات من المساحات المؤجرة والمستودعات على مدى فترة تلك اإلیجارات، ویتم تأجیل إیرادات اإلیجارات 
جزء ال یتم إثبات عوائد اإلیجارات كالمتعلقة بالسنوات الالحقة ویتم تحققھا على مدى الفترات المستقبلیة الالحقة. 

 یتجزأ من إجمالي اإلیجار على مدى فترة االتفاقیة.
 
 إیرادات العقود )٤
 

تتضمن إیرادات العقود المبلغ األولى المتفق علیھ في العقد باإلضافة إلى أي اختالفات في العمل المتعاقد على تنفیذه، 
 المحتمل أن تنتج عنھ إیرادات، ویمكن قیاسھا بطریقة موثوقة.والمطالبات ودفعات الحوافز إلى الحد الذي من 

 
إذا كان من الممكن تقییم ناتج عقد اإلنشاءات بطریقة موثوقة، یتم إثبات إیرادات العقد ضمن األرباح أو الخسائر 

ذلك،  وبخالف بالتناسب مع مرحلة إكمال العقد. ویتم تقییم مرحلة اإلنجاز باإلشارة إلى عملیات مسح العمل المنجز.
 یتم االعتراف بإیرادات العقود فقط إلى حد تكالیف العقد المتكبدة التي یحتمل أن تكون قابلة لالسترداد.

 
یتم إثبات مصروفات العقد على أنھا غیر متكبدة إال في حالة ما أدت إلى إیجاد أصل یتعلق بالنشاط المستقبلي للعقود. 

 ود فورا في القوائم الموحدة للربح أو الخسارة.ویتم إثبات الخسارة المتوقعة من العق
 

 إیرادات التمویل وتكالیف التمویل ۳-۱٤
 

تتكون إیرادات التمویل من إیرادات الفوائد على األموال المستثمرة وإیرادات توزیعات األرباح. یتم االعتراف 
اف دام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم االعتربإیرادات الفوائد عند استحقاقھا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخ

بتوزیعات اإلیرادات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بتاریخ حصول المجموعة على حق استالم المدفوعات، 
 وھو بالنسبة لألوراق المالیة المدرجة تاریخ التوزیع اإلیرادات السابق.

 
روض، وتقسیم الخصم على المخصصات، وخسائر انخفاض تشتمل تكالیف التمویل على مصروفات الفوائد على الق

قیمة الموجودات المالیة المعترف بھا على الموجودات المالیة وأرباح أو خسائر العمالت األجنبیة على الموجودات 
ي فوالمطلوبات المالیة. یتم االعتراف بتكالیف االقتراض التي ال تتعلق مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل 

 القوائم الموحدة قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
 

إن "معدل الفائدة الفعلي" ھو المعدل الذي یخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى 
 العمر المتوقع لألداة المالیة لـ:

 
 إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي؛ أو •
 التكلفة المطفأة للمطلوبات المالیة. •
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 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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۳۳ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 
 التقاریر القطاعیة ۳-۱٥
 

 قطاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت: )أ
 
التي تمارس نشاطا تجاریا یمكن من خاللھ تحقیق إیرادات وتتكبد مصروفات بما في ذلك اإلیرادات   )۱

 والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى؛
نتائج عملیاتھا یتم تحلیلھا بشكل مستمر من قبل المسئول األكبر عن صنع القرارات التشغیلیة في  )۲

 ل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم األداء؛ والمجموعة من أج
 تتوافر المعلومات المالیة بشكل مباشر.  )۳

 
تتضمن نتائج القطاعات التابعة للمدیر المالي البنود التي تعزى مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي یمكن 

 تخصیصھا على أساس معقول.
 

 القطاع الجغرافي )ب
 
الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت المشاركة في األنشطة المدرة للدخل ضمن القطاع 

 بیئة اقتصادیة محددة تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.
 

 توزیعات األرباح ۳-۱٦
 

ل تي یتم فیھا اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. یتم تسجییتم تسجیل توزیعات األرباح المرحلیة كالتزام في الفترة ال
 توزیعات األرباح النھائیة في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل المساھمین.

 
 الزكاة وضریبة الدخل ۳-۱۷

 
دخل لیتم احتساب الزكاة وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). ویتم احتساب مخصص الضریبة على ا

للشركات المختلطة واألجنبیة في القوائم المالیة وفًقا لألنظمة الضریبیة في البلدان التي تعمل فیھا. یتم تسجیل التسویات 
 الناتجة عن الربوط الزكویة والضریبیة النھائیة في الفترة المالیة التي یتم فیھا إصدار ھذه الربوط.

 
 الضریبة المؤجلة ۳-۱۸

 
بالضریبة المؤجلة فیما یتعلق بالفروقات المؤقتة بین القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات في القوائم یتم االعتراف 

المالیة واألوعیة الضریبیة المستخدمة في احتساب الربح الخاضع للضریبة. یتم االعتراف بالمطلوبات الضریبیة 
 وجودات الضریبیة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتةالمؤجلة لجمیع الفروقات الضریبیة المؤقتة. یتم االعتراف بالم

القابلة لالستقطاع بالقدر الذي یمكن أن تتوفر فیھ أرباح خاضعة للضریبة یمكن استخدامھا لقاء الفروق المؤقتة القابلة 
تراف علالستقطاع. ال یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة عن اال

األولي بالموجودات والمطلوبات (بخالف ما تم في دمج األعمال) في معاملة ال تؤثر سواًء على األرباح الخاضعة 
للضریبة أو األرباح المالیة. إضافة لذلك، ال یتم االعتراف بالمطلوبات الضریبیة المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة 

  عن االعتراف األولي بالشھرة.
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 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

 
۳٤ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الصادرة ولم یتم تطبیقھا بعد ۳-۱۹
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات )أ
 

 لدولیة.اقامت المجموعة، بحسب مقتضى الحال، بتبني المعاییر التالیة الجدیدة والمعدلة من مجلس معاییر المحاسبة 
 

 )۷مبادرة اإلفصاح (تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي  )۱
 

التي تمكن مستخدمي القوائم المالیة من تقییم التغیرات في المطلوبات الناشئة عن  تتطلب التعدیالت اإلفصاحات
 أنشطة التمویل، والتي تشمل كالً من التغیرات الناشئة عن التغیرات في التدفقات النقدیة وغیر النقدیة.

 
ات في موحدة، تمثل التغیرإن أنشطة التمویل التي تقوم بھا المجموعة، كما ھو مبین في قائمة التدفقات النقدیة ال

التدفقات النقدیة فقط، باستثناء تكلفة التمویل التي ینعكس التغیر غیر النقدي علیھا في التدفقات النقدیة من األنشطة 
  التشغیلیة.

 
 )۱۲إثبات الموجودات الضریبیة المؤجلة للخسائر غیر المحققة (تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي  )۲

 
ت المحاسبة عن الموجودات الضریبیة المؤجلة للخسائر غیر المحققة على أدوات الدین التي تم توضح التعدیال

 قیاسھا بالقیمة العادلة.
 

ال تحتفظ المجموعة بأي أدوات دیون یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، ولذا ال یوجد لھا تأثیر على القوائم المالیة 
 الموحدة.

 
) تعدیالت على معیـار الـتقاریر ۲۰۱٦ – ۲۰۱٤یة للتقاریر المالیة (دورة التعدیالت السنویة للمعاییر الدول )۳

 "اإلفصاح عن حصص الملكیة في المنشآت األخرى" ۱۲المـالیة رقم 
 

توضح التعدیالت أن متطلبات اإلفصاح عن حصص الملكیة في المنشآت األخرى تنطبق أیضاً على حصص 
 البیع أو التوزیع.الملكیة التي یتم تبویبھا كمحتفظ بھا لغرض 

 
 ال یؤثر ھذا التعدیل على ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
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۳٥ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الصادرة ولم یتم تطبیقھا بعد (تابع) ۳-۱۹
 

 المعاییر الصادرة غیر المطبقة بعد )ب
م ۲۰۱۸ینایر  ۱والتعدیالت على المعاییر المطبقة على السنوات التي تبدأ في أو بعد  فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة

 مع السماح بالتطبیق المبكر، ولكن لم تقم الشركة بتطبیقھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة.
 
 "اإلیرادات من العقود مع العمالء" -) ۱٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة (  )۱

) إطار مفاھیم شامل لتحدید مبلغ وتوقیت االعتراف باإلیرادات. ۱٥ینشئ المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة (
"اإلیرادات" والمعیار  ۱۸ویحل ھذا المعیار محل إرشادات إثبات اإلیرادات الحالي، وتشمل المعیار المحاسبي الدولي 

لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمعیار رقم "عقود االنشاءات" وتفسیر  ۱۱المحاسبي الدولي 
) للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد ۱٥"برامج والء العمالء". یسري المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ( ۱۳
لمالیة ر الدولي إلعداد التقاریر ام. كما في نھایة ھذه السنة، الشركة بصدد استكمال تقییمھا لتأثیر المعیا۲۰۱۸ینایر  ۱

على سیاسة تحقق اإلیرادات. ووفقا للتقییم األولي للمجموعة، لن یكون ھناك تأثیر كبیر على سیاسة تحقق  ۱٥رقم 
 اإلیرادات في الشركة.

 
 "األدوات المالیة" -) ۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ( )۲

 -) ۹م النسخة النھائیة من المعیار الدولي للتقاریر المالیة (۲۰۱٤أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یولیو 
ینایر  ۱) للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد ۹"األدوات المالیة". یسري مفعول المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

 م مع السماح بالتطبیق المبكر لھا.۲۰۱۸
 
 الموجودات المالیة –تصنیف ال

) منھج جدید لتصنیف وقیاس الموجودات المالیة یعكس نموذج األعمال ۹یتضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة (
 التي یتم إدارة الموجودات من خاللھ وخصائص تدفقاتھا النقدیة.

 
 ئیسیة لألصول المالیة: یتم قیاسھا بالتكلفة) یتضمن ثالثة فئات تصنیف ر۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ( 

المطفأة والقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة. یلغي 
الحالي الخاص بالفئات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق والقروض  ۳۹ھذا المعیار المعیار المحاسبي الدولي 

 مم المدینة واالستثمارات المتاحة للبیع.والذ
 
أال یتم فصل المشتقات المضمنة في العقود عن العقد الرئیسي والذي  ۹یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

 یعتبر أصال مالیا وعوًضا عن ذلك یتم تقییم األداة المالیة المختلطة ككل إلعادة التبویب.
 
 لموجودات المالیة وموجودات العقودا –االنخفاض في القیمة  

محل نموذج "الخسارة المتكبدة" في معیار المحاسبة الدولي رقم  ۹یحل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
بنموذج "الخسارة االئتمانیة المتوقعة". وھذا یتطلب تقدیراً كبیراً بشأن كیفیة تأثیر التغیرات في العوامل  ۳۹

لى نماذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة والتي سیتم تحدیدھا على أساس االحتمال المرجح. سیتم تطبیق االقتصادیة ع
النموذج الجدید لالنخفاض في القیمة على الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل 

 ملكیة وكذلك على موجودات العقود.الدخل الشامل اآلخر ما عدا االستثمارات في أدوات حقوق ال
 
 )، سیتم قیاس مخصصات الخسارة وفقاً ألحد األسس التالیة:۹بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة ( 
شھراً وتنتج ھذه الخسارة االئتمانیة المتوقعة عن أحداث التعثر في  ۱۲الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى  -

 ھراً بعد تاریخ التقریر؛ وش ۱۲السداد والمحتملة خالل 
الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر وھي الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث التعثر  -

 في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة.
 

 زادت المخاطر االئتمانیة للموجوداتبالنسبة للخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، یتم تطبیق القیاس إذا 
المالیة بشكل كبیر في تاریخ القوائم المالیة منذ االعتراف األولي لھا، ویطبق قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على 

 شھراً إذا لم تزد ھذه المخاطر االئتمانیة بشكل كبیر. ۱۲مدى 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

 
۳٦ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 والتعدیالت والمعاییر الصادرة ولم یتم تطبیقھا بعد (تابع) المعاییر الجدیدة ۳-۱۹
 

 المعاییر الصادرة غیر المطبقة بعد (تابع)ب) 
 

 ) "األدوات المالیة" (تابع)۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة () ۲
 

 الموجودات المالیة وموجودات العقود (تابع) –االنخفاض في القیمة 
زیادة المخاطر االئتمانیة بشكل كبیر في حالة أن تكون األداة معرضة لمخاطر ائتمانیة یجوز ألي منشأة تحدید عدم 

منخفضة في تاریخ القوائم المالیة. إال أن قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر یتم تطبیقھ على الدوام للذمم 
لمنشأة اختیار تطبیق ھذه السیاسة أیضاً المدینة التجاریة وموجودات العقد بدون أي مكونات تمویل ھامة ویجوز ل

 للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقد بمكونات تمویل ھامة.
 

 المطلوبات المالیة –التصنیف 
الخاصة  ۳۹) بشكل كبیر بالمتطلبات الحالیة في المعیار المحاسبي الدولي ۹یحتفظ المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

فإن جمیع التغیرات في القیمة العادلة  ۳۹ة. إال أنھ وبموجب المعیار المحاسبي الدولي بتصنیف المطلوبات المالی
للمطلوبات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر یتم االعتراف بھا في األرباح أو الخسائر بینما یتم 

 في القیمة العادلة كما یلي: ) عرض ھذه التغیرات۹بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة (
 
مبلغ التغیر في القیمة العادلة المتعلق بالتغیرات في المخاطر االئتمانیة للمطلوبات یتم عرضھ في قائمة الدخل  -

 الشامل اآلخر؛
 المبلغ المتبقي من التغیر في القیمة العادلة یتم عرضھ في الربح أو الخسارة. -
 

 المحاسبة عن التحوط
) مبدئیاً اختیار سیاستھا المحاسبیة لالستمرار في ۹تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة (یجوز للشركة عند 

بدالً من المتطلبات الواردة في المعیار  ۳۹تطبیق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في المعیار المحاسبي الدولي 
 ).۹الدولي إلعداد التقاریر المالیة (

 
) من المجموعة التأكد من أن عالقات محاسبة التحوط تتماشى مع أھداف ۹سیتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة ( 

واستراتیجیات إدارة المخاطر في المجموعة وتطبیق نھج أكثر نوعیة وتطلعاً لتقییم فعالیة التحوط. كما یقدم المعیار 
تتعلق بإعادة التوازن لعالقة التحوط ویمنع عدم االستمرار االختیاري ) متطلبات جدیدة ۹الدولي للتقاریر المالیة (

للمحاسبة عن التحوط. وبموجب النموذج الجدید، من المحتمل أن أكثر استراتیجیات إلدارة المخاطر ستكون مؤھلة 
لعملة ر اللمحاسبة عن التحوط، وبالتحدید تلك التي تتضمن تحوط عنصر مخاطر للبند غیر المالي (ما عدا مخاط

 األجنبیة).
 
، فیما یتعلق بجمیع تحوطات التدفقات النقدیة، تصنف المبالغ المتراكمة في ۳۹بموجب المعیار المحاسبي الدولي  

احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة إلى األرباح أو الخسائر كتعدیل إعادة تصنیف في نفس الفترة حیث أن التدفقات 
)، ۹ؤثر على األرباح أو الخسائر. إال أنھ وبموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة (النقدیة المتوقعة المتحوط لھا ت

وفیما یتعلق بتحوطات التدفقات النقدیة لمخاطر العملة األجنبیة المرتبطة بتوقع مشتریات الموجودات غیر المالیة، 
ك التحوط سیتم إدراجھا عوضاَ عن ذلفإن المبالغ المتراكمة في احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة وتكلفة احتیاطي 

 مباشرة في التكلفة األولیة للموجودات غیر المالیة عند إثباتھا.
 

 اإلفصاحات
جدیدة شاملة خاصة فیما یتعلق بالمحاسبة عن التحوط ومخاطر  ) إفصاحات۹سیتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة. كما في نھایة ھذه السنة، المجموعة بصدد استكمال تقییمھا لتأثیر نموذج 
 الخسارة االئتمانیة المتوقعة على انخفاض قیمة موجوداتھا المالیة.
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۳۷ 

 تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة ( .۳
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الصادرة ولم یتم تطبیقھا بعد (تابع) ۳-۱۹
 

 ب) المعاییر الصادرة غیر المطبقة بعد (تابع)
 

 ) "األدوات المالیة" (تابع)۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة () ۲
 

 التحول
) بأثر رجعي ۹من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (عادة یتم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة 

 باستثناء ما یلي:
تخطط المجموعة لالستفادة من اإلعفاء الذي یسمح لھا بعدم تعدیل معلومات المقارنة للفترات السابقة فیما یتعلق  -

تریة للموجودات یم الدفبالتغیرات في التصنیف والقیاس (یشمل االنخفاض). عادة یتم االعتراف بالفروقات في الق
المالیة والمطلوبات واألرباح المبقاة واالحتیاطیات المالیة الناتجة من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة في 

 م.۲۰۱۸ینایر  ۱األرباح المرحلة واالحتیاطیات كما في 
 

طبیق وز للمجموعة اختیار تیجب تطبیق متطلبات محاسبة التحوط الجدیدة بشكل عام بأثر مستقبلي. إال أنھ یج -
 التغیر المتوقع في المحاسبة عن نقاط اآلجل بأثر رجعي.

 
 عقود اإلیجار –۱٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  )۳

للمستأجرین نموذجاً وحیداً للمحاسبة عن عقود اإلیجار في قائمة  ۱٦یقدم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
یقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو المركز المالي. 

الصلة باإلضافة إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجار وھناك إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار 
محاسبة المتبعة من المؤجر مشابھة للمعیار الحالي قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات القیمة المنخفضة. تبقى طریقة ال

 أي یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إلى عقود إیجار تمویلي وعقود إیجار تشغیلي. –
 

) محل التوجیھات الحالیة لعقود االیجار بما في ذلك المعیار المحاسبي الدولي ۱٦یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة (
) "تحدید ما ٤د االیجار، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمعیار رقم () عقو۱۷رقم (

) "عقود اإلیجار ۱٥إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة للمعیار رقم (
) تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني ۲۷الحوافز"، وتفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة رقم ( -التشغیلي 

 لعقد اإلیجار.
 
م. مع السماح بالتطبیق المبكر للمنشآت ۲۰۱۹ینایر  ۱یسري مفعول ھذا المعیار للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد  

) "اإلیرادات من العقود مع العمالء" في أو قبل تاریخ التطبیق ۱٥التي تطبق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة (
 ).۱٦یة رقم (األولي للمعیار الدولي للتقاریر المال

 
 تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار

 ) اختیار إما:۱٦یجوز للشركة عند التحول إلى المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة (
 ) لعقد اإلیجار لكافة عقودھا؛ أو۱٦تطبیق تعریف المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ( -
 تقییم ما إذا كان العقد یمثل إیجار أو یحتوي على إیجار. تطبیق وسیلة عملیة وعدم إعادة -
 

 التحول
 یجوز للشركة كمستأجر إما تطبیق المعیار:

 بأثر رجعي؛ أو -
 بأثر رجعي معدل مع وسائل عملیة اختیاریة. -
 

إلعداد  يیقوم المستأجر بتطبیق الخیار باستمرار على جمیع عقود اإلیجار. تخطط الشركة حالیاً لتطبیق المعیار الدول
 م. لم تحدد المجموعة بعد نھج التحول الذي ستقوم بتطبیقھ.۲۰۱۹ینایر  ۱) مبدئیاً في ۱٦التقاریر المالیة (

 
ال یتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعدیالت لعقود اإلیجار التي تكون فیھا مؤجراً بخالف مؤجر وسیط في 

 عقد تأجیر بالباطن.
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۳۸ 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الصادرة ولم یتم تطبیقھا بعد (تابع) ۳-۱۹
 

 ب) المعاییر الصادرة غیر المطبقة بعد (تابع)
 
 م)۲۰۱٦ –م ۲۰۱٤التعدیالت السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (دورة  )٤
األولي للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة"، تم إلغاء شرط  ) "التطبیق۱المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ( -

مضي الوقت لإلعفاء عند تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى. المعیار قابل للتطبیق 
 م.۲۰۱۸ینایر  ۰۱للفترات التي تبدأ في أو بعد 

كات الزمیلة والمشروعات المشتركة"، یحق للمشاریع "االستثمارات في الشر ۲۸المعیار المحاسبي الدولي رقم  -
المشتركة الرأسمالیة أو أي منشأة أخرى مماثلة اختیار قیاس استثماراتھا في الشركات الزمیلة أو المشاریع 
المشتركة على أساس القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یحق تطبیق ھذا المعیار على أساس كل استثمار 

 على حدى.
 

یحق للمنشآت المستثمرة بخالف المنشآت االستثماریة، االستمرار في تطبیق محاسبة القیمة العادلة على منشآتھا 
التابعة والمطبقة بواسطة مستثمر في شركة زمیلة أو مستثمر في مشروع مشترك. یحق تطبیق ھذا المعیار بشكل 

ي تم تطبیق ھذا المعیار على الفترات التي تبدأ فمنفصل على كل استثمار في شركة زمیلة أو في مشروع مشترك. ی
 م؛ مع السماح بالتطبیق المبكر.۲۰۱۸ینایر  ۱أو بعد 

 
 تعدیالت أخرى )٥

المعاییر الجدیدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد، كما ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة 
 للشركة.

 
 ).۲المحسوبة على أساس السھم (تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم تصنیف وقیاس المدفوعات  -
 
بیع أو مساھمة الموجودات بین مستثمر ما وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار  -

 ).۲۸) والمعیار المحاسبي الدولي رقم ۱۰الدولي إلعداد التقاریر المالیة (
 
"األدوات المالیة" مع تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  ۹لتقاریر المالیة الدولیة رقم تطبیق معیار ا -

)، تتمثل التعدیالت في ٤"عقود التأمین" (تعدیالت المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة الدولیة  ٤الدولیة 
 ریخ التطبیق.االستجابة لمالحظات مجاالت األعمال بخصوص تأثیرات تعدد توا

 
ال یتم تحویل الموجودات  –) ٤۰تحویل الممتلكات االستثماریة (تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  -

 المملوكة إال في وجود دلیل على تغیر فعلي في االستخدام فقط ال غیر.
 
معامالت بالعملة األجنبیة "ال ۲۲تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمعیار رقم  -

 وضح التفسیر تاریخ المعاملة المستخدم لتحدید سعر الصرف. –والمقدمات المدفوعة" 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات، بالصافي .٤
 تتكون الممتلكات، اآلالت والمعدات مما یلي:

  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۲۷۷,۰۰٥,۹۸۲ ۲۸۹,۲٤٥,۳۰۱ ۲۹۸,۱۳۷,۸۲۳ )۱-٤(إیضاح ممتلكات وآالت ومعدات 
ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإلیداع وإعادة التصدیر 

 )۲-٤(إیضاح 
 

۳۲,٦۳۷,٥۷۲ ۳۲,۳٥۳,۳۰۳ ۳۲,۸٥۷,۰۸۲ 
 ۲۳۲,۹۷۷,٤٥۷ ٤۲۳,٥۰۹,۸٦۲ ٥۹٦,۳۱٤,٥٥۹ )۳-٤عملیات محطة المیناء (إیضاح  -ممتلكات ومعدات 

    
 ۹۲۷,۰۸۹,۹٥٤ ۷٤٥,۱۰۸,٥٤ ٤٦٦۲,۸٤۰,٥۲۱ 
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۳۹ 

 والمعدات، بالصافي (تابع)الممتلكات واآلالت  .٤
 
 ممتلكات وآالت ومعدات ۱-٤
 
 فیما یلي الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات: 

 
 يأراض

تحسینات على 
 مباني مستأجرة

 سیارات
 تحلیةمحطات  أجھزة حاسب آلي أثاث وتركیبات أدوات ومعدات وخزانات 

أعمال رأسمالیة 
 اإلجمالي تحت التنفیذ

          التكلفة:
 ٤۷۲,۹٤٥,۷۳۱ ٤٦,۷۱٤,۰۷۸ ۳۱٥,۱٥٥,۲٦٥ ۳,۰۲۲,۹٥۰ ۱۱,٦۲۱,۲۹۹ ۱٥,٥۳۸,۷۳۱ ۱۳,۹٥۳,۳۱٥ ۱۳۱,۹٤۳ ٦٦,۸۰۸,۱٥۰ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 

 ٤۷,۰٤٦,٦٤٦ ٤٤,٤۷۲,٥۰۸ ٦٦۸,۲۷۸ ٥۸۰,۸۸٦ ۳۷۷,۳۲٦ ۲۹۳,۸۹۹ ٦٥۳,۷٤۹ -- -- إضافات خالل السنة
 (٤,٥۷۰,۹۷۷) -- (۲,٦٦۹,۸۸٦) -- (۲۲۰,۸۲٦) (٦٤٦,۸٤۱) (۱,۰۳۳,٤۲٤) -- -- استبعادات خالل السنة

 (٦۲٥,۲٥۰) (٦۲٥,۲٥۰) -- -- -- -- -- -- -- شطب خالل السنة
 (۱۳,۰۰۱,٤۸٤) (۱۳,۰۰۱,٤۸٤) -- -- -- -- -- -- -- )٦تحویل إلى عقارات استثماریة (إیضاح 

 -- (۹,۷۱٤,٦٤۱) ۷,۰۸۷,٥۹٤ ۲,٤٥٦,۳۳٥ ۱۷۰,۷۱۲ -- -- -- -- المحول خالل السنة
 ٥۰۱,۷۹٤,٦٦٦ ٦۷,۸٤٥,۲۱۱ ۳۲۰,۲٤۱,۲٥۱ ٦,۰٦۰,۱۷۱ ۱۱,۹٤۸,٥۱۱ ۱٥,۱۸٥,۷۸۹ ۱۳,٥۷۳,٦٤۰ ۱۳۱,۹٤۳ ٦٦,۸۰۸,۱٥۰ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 

          
          االستھالك:

 ۱۸۳,۷۰۰,٤۳۰ -- ۱٥٤,٤۳۰,۸٦٤ ۲,۷٤۱,۲٦۷ ٦,٥٦۳,۹۰۳ ۹,٤۸٥,۱۲۲ ۱۰,۳٤۷,۳۳۱ ۱۳۱,۹٤۳ -- م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
 ۲۳,۳٦۳,۳۰۷ -- ۲۰,۰٦۳,٦۰۳ ۱۷۹,۳٤۲ ۱,۲۱٦,٦٤٤ ۷۷۸,۹۲۳ ۱,۱۲٤,۷۹٥ -- -- المحمل للسنة

 (۳,٤۰٦,۸۹٤) -- (۱,۷۸۰,۳۹۸) -- (۹٥,۸٤۷) (٦۲٦,٦٤۷) (۹۰٤,۰۰۲) -- -- استبعادات خالل السنة
 ۲۰۳,٦٥٦,۸٤۳ -- ۱۷۲,۷۱٤,۰٦۹ ۲,۹۲۰,٦۰۹ ۷,٦۸٤,۷۰۰ ۹,٦۳۷,۳۹۸ ۱۰,٥٦۸,۱۲٤ ۱۳۱,۹٤۳ -- م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 

          
          صافي القیمة الدفتریة:

 ۲۹۸,۱۳۷,۸۲۳ ٦۷,۸٤٥,۲۱۱ ۱٤۷,٥۲۷,۱۸۲ ۳,۱۳۹,٥٦۲ ٤,۲٦۳,۸۱۱ ٥,٥٤۸,۳۹۱ ۳,۰۰٥,٥۱٦ -- ٦٦,۸۰۸,۱٥۰ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
          

 ۲۸۹,۲٤٥,۳۰۱ ٤٦,۷۱٤,۰۷۸ ۱٦۰,۷۲٤,٤۰۱ ۲۸۱,٦۸۳ ٥,۰٥۷,۳۹٦ ٦,۰٥۳,٦۰۹ ۳,٦۰٥,۹۸٤ -- ٦٦,۸۰۸,۱٥۰ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 
          

 ۲۷۷,۰۰٥,۹۸۲ ۱۷,۳۳۱,۲۹۲ ۱۷٦,۲٦۱,۳۳۱ ۲۷۹,۷۳٦ ٥,٦۰۸,۰۳۹ ٦,۸٤٥,۷٦۲ ۳,۸۷۱,٦۷۲ -- ٦٦,۸۰۸,۱٥۰ م۲۰۱٦ینایر  ۱كما في 
 

ھـ. لدى شركة ۱٤۲۰ذي الحجة  ۱م، الموافق ۲۰۰۰مارس  ۷سنة ابتداًء من  ۲۰محطة تحلیة المیاه ومحطة التعبئة مقامة على أرض مستأجرة من میناء جدة اإلسالمي لمدة  )أ
 كنداسة لخدمات المیاه خیار تجدید عقد اإلیجار عند انتھاء مدة اإلیجار األصلي.
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٤۰ 

 ممتلكات واآلالت والمعدات، بالصافي (تابع)ال .٤
 
 ممتلكات وآالت ومعدات (تابع) ۱-٤
 

إن ممتلكات وآالت ومعدات شركة كنداسة لخدمات المیاه مرھونة لصندوق التنمیة الصناعیة السعودي (إیضاح  )ب
 (أ)). ۱٦

 
تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بشكل رئیسي توسعة وتطویر مرافق تحلیة المیاه واألعمال اإلنشائیة   )ج

 لمحطة تحلیة رابغ ومشروع المركز اللوجستي الجدید في جدة.
 
 ممتلكات وآالت ومعدات مشروع اإلیداع وإعادة التصدیر ۲-٤
 
 التصدیر كما یلي: الحركة في ممتلكات ومعدات مشروع اإلیداع وإعادة 

  
تحسینات على  

 مباني مستأجرة

مباني على 
أراضي 
 مستأجرة

 
 

 معدات

 
أعمال رأسمالیة 

 اإلجمالي تحت التنفیذ
      التكلفة:

 ٤٦,۸۳٦,٦۰٦ -- ۱,۲۰۳,۸۷٥ ۲۰,٥٦٤,۲٦۱ ۲٥,۰٦۸,٤۷۰ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
 ۲,۰۱۰,۲۲۰ ۲,۰۱۰,۲۲۰ -- -- -- إضافات خالل السنة

المحول من أعمال رأسمالیة 
 -- (۲,۰۱۰,۲۲۰) -- -- ۲,۰۱۰,۲۲۰ تحت التنفیذ
 ٤۸,۸٤٦,۸۲٦ -- ۱,۲۰۳,۸۷٥ ۲۰,٥٦٤,۲٦۱ ۲۷,۰۷۸,٦۹۰ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 

      
      االستھالك:

 ۱٤,٤۸۳,۳۰۳ -- ۱,۲۰۰,٤٤۲ ۲,٥۰٥,٤٥۷ ۱۰,۷۷۷,٤۰٤ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
 ۱,۷۲٥,۹٥۱ -- ۳,٤۳۳ ۹۰۲,۰۸۹ ۸۲۰,٤۲۹ المحمل للسنة
 ۱٦,۲۰۹,۲٥٤ -- ۱,۲۰۳,۸۷٥ ۳,٤۰۷,٥٤٦ ۱۱,٥۹۷,۸۳۳ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 

      
      صافي القیمة الدفتریة:

 ۳۲,٦۳۷,٥۷۲ -- -- ۱۷,۱٥٦,۷۱٥ ۱٥,٤۸۰,۸٥۷ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
      

 ۳۲,۳٥۳,۳۰۳ -- ۳,٤۳۳ ۱۸,۰٥۸,۸۰٤ ۱٤,۲۹۱,۰٦٦ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
      

 ۳۲,۸٥۷,۰۸۲ -- ۳۰,٦۸۹ ۱۸,۹٦۰,۸۹۳ ۱۳,۸٦٥,٥۰۰ م۲۰۱٦ینایر  ۱كما في 
 

التحسینات على المباني والعقارات المستأجرة جرت على مخطط أراضي مستأجر من ھیئة میناء جدة اإلسالمي 
 ۱۱ھـ (الموافق ۱٤۱۹محرم  ۱٥سنة ھجریة بدًء من  ۲۰مقابل إیجار سنوي رمزي. اتفاقیة التأجیر األولیة لمدة 

) تم ۲۰۰۳نوفمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۲٤رمضان  ۲۲) مع فترة سماح مدتھا عامین ھجریین، وفي ۱۹۹۸مایو 
  سنة. ٤۰تمدید اتفاقیة التأجیر إلى 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

 
٤۱ 

 الممتلكات واآلالت والمعدات، بالصافي (تابع) .٤
 
 عملیات محطة المیناء -ممتلكات ومعدات  ۳-٤
 

 الحركة في ممتلكات ومعدات عملیات محطة المیناء ھي كما یلي:
 
 

تحسینات على 
 أثاث وتجھیزات سیارات مستأجرة مباني

حاسب آلي 
 ومعدات

 
 ماكینات ومعدات

أعمال رأسمالیة 
 تحت التنفیذ

 
 اإلجمالي

        التكلفة:
 ٥۰۷,۲۳۹,۸۰۳ ۲۰٦,۳۷٦,۸۹۲ ۲۰۱,٥٥٥,۲۰۸ ۷,۲٦۸,٦۹۸ ۱۷,٦۰۷,۸۳۱ ٤,۲۸۸,۲۱۹ ۷۰,۱٤۲,۹٥٥ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 

 ۲۰٦,۷۹٤,۱٤۰ ۲۰۱,۷٥٤,۹۰۸ ۱,٥۹۲,۱٤۹ ۸۹۷,۸٦۱ ٥۱۹,۱۸۲ ۲٥٤,٦۰۹ ۱,۷۷٥,٤۳۱ إضافات خالل السنة
 (۲٥۸,۸۹۷) -- (۱۷,۸۷۹) -- (۲٤۱,۰۱۸) -- -- استبعادات خالل السنة

 -- (٤۰۷,۱۷۱,۳٥۰) ۱٤٦,۰۳٤,۷٥۷ ۹٤,۱٤۹ -- ۳۱۰,۰۰۰ ۲٦۰,۷۳۲,٤٤٤ المحول خالل السنة
 ۷۱۳,۷۷٥,۰٤٦ ۹٦۰,٤٥۰ ۳٤۹,۱٦٤,۲۳٥ ۸,۲٦۰,۷۰۸ ۱۷,۸۸٥,۹۹٥ ٤,۸٥۲,۸۲۸ ۳۳۲,٦٥۰,۸۳۰ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 

        
        االستھالك:

 ۸۳,۷۲۹,۹٤۱ -- ٥۹,۹۳۲,۹٤۰ ٤,۷۹٥,۳۱٤ ۷,٥۲۹,۷٦۳ ۲,۳۲۷,۷٦٥ ۹,۱٤٤,۱٥۹ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
 ۳۳,۹۸۸,٦۱٦ -- ۱۷,۲۱۷,٦۸۲ ۱,۲۲٥,۳۲۲ ۲,۰۹٥,۹۳٦ ٥٦۸,۰۳٤ ۱۲,۸۸۱,٦٤۲ المحمل للسنة

 (۲٥۸,۰۷۰) -- (۱۷,۸۷۹) -- (۲٤۰,۱۹۱) -- -- خالل السنة استبعادات
 ۱۱۷,٤٦۰,٤۸۷ -- ۷۷,۱۳۲,۷٤۳ ٦,۰۲۰,٦۳٦ ۹,۳۸٥,٥۰۸ ۲,۸۹٥,۷۹۹ ۲۲,۰۲٥,۸۰۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 

        
        صافي القیمة الدفتریة:

 ٥۹٦,۳۱٤,٥٥۹ ۹٦۰,٤٥۰ ۲۷۲,۰۳۱,٤۹۲ ۲,۲٤۰,۰۷۲ ۸,٥۰۰,٤۸۷ ۱,۹٥۷,۰۲۹ ۳۱۰,٦۲٥,۰۲۹ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
        

 ٤۲۳,٥۰۹,۸٦۲ ۲۰٦,۳۷٦,۸۹۲ ۱٤۱,٦۲۲,۲٦۸ ۲,٤۷۳,۳۸٤ ۱۰,۰۷۸,۰٦۸ ۱,۹٦۰,٤٥٤ ٦۰,۹۹۸,۷۹٦ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
        

 ۲۳۲,۹۷۷,٤٥۷ ۸۰,٦٥۳,۲۳٤ ۱۰٦,۹۸٤,۰٦٥ ۲,۲۲۳,۹٥٦ ۹,۸٤۸,٤۸۱ ۱,۰۰٥,٥۸۳ ۳۲,۲٦۲,۱۳۸ م۲۰۱٦ینایر  ۱كما في 
 

 تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بشكل رئیسي أعمال البناء والتوسع الجاریة على أرصفة المحطة.  )أ
 

 (ب) و(د)). ۱٦عملیات محطة المیناء (إیضاح  -تم تأمین تسھیالت اإلجارة لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة مقابل ممتلكات ومعدات  )ب
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٤۲  

 
 ممتلكات ومعدات بالصافي (تابع) .٤

 
 تم توزیع االستھالك المحمل للسنة كما یلي: ٤-٤
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۳۷٫۹۱٦٫۸٦٥ ٤۷٫۲٤٦٫۰۲٦ تكلفة اإلیرادات
 ۷٫۲٤۷٫۸۹۸ ۷٫٤۸۲٫٦٦۳ )۲۳مصروفات بیع وتسویق (إیضاح 

 ٥٫٤۱۱٫٦۹۰ ٤٫۳٤۹٫۱۸٥ )۲٤مصروفات عمومیة وإداریة (إیضاح 
   

 ٥۹,۰۷۷,۸۷٥ ٤۰,٥۷٦,٤٥۳ 
 الموجودات غیر الملموسة .٥

 
 تتكون الموجودات غیر الملموسة مما یلي:

  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۱,۳۳۱,٥٥٥,۷۳۲ ۱,۲٦٥,۰٥۱,۷۲۳ ۱,۱۹۸,٦۲۹,۰۰۹ حقوق امتیاز المیناء (إیضاح "أ")
 ۲۹,٥٦٥,۱٥۳ ۲۸,٤۳۲,٥۸۳ ۲۷,۲۹۸,۷۹۲ حق استعمال أرض (إیضاح "ب")

 ۸,۷۷٦,۷٦۰ ۸,۷۷٦,۷٦۰ ۸,۷۷٦,۷٦۰ الشھرة (إیضاح "ج")
 ۲,۷٤۱,٥۸٤ ٥,٥۳٤,۰۸۸ ٤,۱۳٦,٥۹٦ موجودات غیر ملموسة أخرى (إیضاح "د")

    
 ۱,۲۳۸,۸٤۱,۱٥۷ ۱,۳۰۷,۷۹٥,۱٥٤ ۱,۳۷۲,٦۳۹,۲۲۹ 

 
 (ب)). ۱٦حقوق امتیاز المیناء (إیضاح  -تم تأمین تسھیالت اإلجارة مقابل موجودات غیر ملموسة 

 
 حقوق امتیاز المیناء )أ

 
 الحركة في حقوق امتیاز المیناء ھي كما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
  التكلفة:

 ۱,۷۱۱,۱٤٥,٤۸٤ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ینایر و ۱الرصید في 
  

  اإلطفاء:
 ٤٤٦,۰۹۳,۷٦۱ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 

 ٦٦,٤۲۲,۷۱٤ المحمل للسنة
 ٥۱۲,٥۱٦,٤۷٥ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 

  
  صافي القیمة الدفتریة:

 ۱,۱۹۸,٦۲۹,۰۰۹ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
  

 ۱,۲٦٥,۰٥۱,۷۲۳ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
  

 ۱,۳۳۱,٥٥٥,۷۳۲ م۲۰۱٦ینایر  ۱كما في 
 

 تم توزیع االستھالك المحمل للسنة على تكلفة المبیعات.
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٤۳  

 
 (تابع)الموجودات غیر الملموسة  .٥

 
 حق استخدام األرض )ب

عقدت الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودة (تصدیر) اتفاقیة مع المؤسسة العامة للموانئ السعودیة 
بغرض إنشاء محطة حاویات في منطقة إعادة التصدیر في میناء جدة اإلسالمي. وقد تم تحویل اتفاقیة امتیاز خدمة 

 ۲۲یل من قبل شركة تصدیر إلى شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة اعتبارا من اإلنشاء، التشغیل والتحو
سنة. طبقاً لالتفاقیة في نھایة فترة االمتیاز  ۳۲م)، ومدة ھذه االتفاقیة ۲۰۰۷نوفمبر  ۳ھـ (الموافق ۱٤۲۸شوال 

لى ري سوف یتم تحویلھا إفإن الممتلكات والمعدات والتي تمثل الموجودات غیر الملموسة لمشروع الرصیف البح
 المؤسسة العامة للموانئ.

 
 الشھرة )ج

ملیون لایر عند االستحواذ على شركة كنداسة لخدمات المیاه (شركة تابعة)، وبلغت قیمتھا  ۹٫۳الشھرة بمبلغ 
ملیون لایر سعودي  ۸٫۸م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۸٫۸م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الدفتریة كما في 

 ملیون لایر سعودي). ۸٫۸م: ۲۰۱٦ر ینای ۱وفي 
 

تقوم اإلدارة بفحص لتحدید إذا كان ھناك انخفاض في قیمة الشھرة سنویاً أو عند وجود مؤشر على حدوث مثل 
ذلك االنخفاض. وألغراض فحص االنخفاض في القیمة یتم توزیع الشھرة على الشركة التابعة (أي الوحدة المولدة 

ة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد بناًء على القیمة عند االستخدام التدفقات النقدیة المتوقعللنقد). یتم تحدید القیمة 
 استنادا إلى موازنات مالیة معتمدة من اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة.

 
تحدید م، تم مراجعة الشھرة لتحدید مؤشرات انخفاض القیمة ولم یتم ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

 مؤشرات لالنخفاض في القیمة.
 

 موجودات غیر ملموسة أخرى )د
تتكون الموجودات غیر الملموسة األخرى من برامج الكمبیوتر وتراخیص البرمجیات التي تستخدمھا شركات 

 المجموعة إلدارة أنشطتھا المالیة والتشغیلیة.
 

 فیما یلي بیان للحركة في الموجودات غیر الملموسة:
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
  التكلفة:

 ۱۹,۷۱٤,٤٤۰ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
 ٥۱٦,۰٤۰ إضافات خالل السنة

 ۲۰,۲۳۰,٤۸۰ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 
  

  اإلطفاء:
 ۱٤,۱۸۰,۳٥۲ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 

 ۱,۹۱۳,٥۳۲ المحمل للسنة
 ۱٦,۰۹۳,۸۸٤ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 

  
  صافي القیمة الدفتریة:

 ٤,۱۳٦,٥۹٦ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
  

 ٥,٥۳٤,۰۸۸ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
  

 ۲,۷٤۱,٥۸٤ م۲۰۱٦ینایر  ۱كما في 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٤٤  

 
 (تابع)موجودات غیر الملوسة ال    .٥
 

 موجودات غیر ملموسة أخرى (تابع)د)  
 تم توزیع االستھالك المحمل للسنة كما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۱,٤٥٤,٤۹٤ ۱,۸۱۳,۳۸٦ )۲٤مصروفات عمومیة وإداریة (إیضاح 
 ۱۱۲,۱۷۹ ۸۷,۰٦۲ )۲۳مصروفات بیع وتسویق (إیضاح 

 ۱۰,۹۰۳ ۱۳,۰۸٤ تكلفة اإلیرادات
   

 ۱,۹۱۳,٥۳۲ ۱,٥۷۷,٥۷٦ 
 
 عقارات استثماریة .٦

 
 فیما یلي بیان الحركة في العقارات االستثماریة:

 
تحسینات على   

 مباني مستأجرة
 مباني على

 أرض مستأجرة 
 أعمال رأسمالیة

 تحت التنفیذ
 

 اإلجمالي
     التكلفة:

 ۲۲٦,٥٥۳,۳۰۲ ۲,٤۷۷,۰٥٥ ۱۲۹,۳۳٦,٦۲٤ ۹٤,۷۳۹,٦۲۳ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
 ۷۱۹,۱٤٥ ۷۱۹,۱٤٥ -- -- إضافات خالل السنة

 ۱۳,۰۰۱,٤۸٤ -- -- ۱۳,۰۰۱,٤۸٤ )۲-٤المحول من ممتلكات ومعدات (إیضاح 
 -- (۳,۱۹٦,۲۰۰) ۳,۱۹٦,۲۰۰ -- المحول خالل السنة

 ۲٤۰,۲۷۳,۹۳۱ -- ۱۳۲,٥۳۲,۸۲٤ ۱۰۷,۷٤۱,۱۰۷ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 
     

     االستھالك:
 ۷۸,۷۹۹,۰۹٤ -- ٤٤,۷٦۲,۸٤٥ ۳٤,۰۳٦,۲٤۹ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 

 ۹,۰٤٤,۳٤۹ -- ٦,۲۰۲,۷۹٦ ۲,۸٤۱,٥٥۳ المحمل للسنة
 ۸۷,۸٤۳,٤٤۳ -- ٥۰,۹٦٥,٦٤۱ ۳٦,۸۷۷,۸۰۲ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 

     
     صافي القیمة الدفتریة:

 ۱٥۲,٤۳۰,٤۸۸ -- ۸۱,٥٦۷,۱۸۳ ۷۰,۸٦۳,۳۰٥ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
     

 ۱٤۷،۷٥٤،۲۰۸ ۲,٤۷۷,۰٥٥ ۸٤,٥۷۳,۷۷۹ ٦۰,۷۰۳,۳۷٤ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
     

 ۱٥۳,۹۷۱,۱۸۸ -- ۹۰,٥۳٦,۸٦۰ ٦۳,٤۳٤,۳۲۸ م۲۰۱٦ینایر  ۱كما في 
 

 .شھراً  ۱۲تمثل العقارات االستثماریة المستودعات المؤجرة للعمالء ألغراض التخزین واالستیداع لمدة ال تقل عن 
 

التحسینات على المباني والعقارات المستأجرة جرت على مخطط أراضي مستأجر من ھیئة میناء جدة اإلسالمي 
 ۱۱ھـ (الموافق ۱٤۱۹محرم  ۱٥سنة ھجریة بدًء من  ۲۰مقابل إیجار سنوي رمزي. اتفاقیة التأجیر األولیة لمدة 

) تم ۲۰۰۳نوفمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۲٤رمضان  ۲۲) مع فترة سماح مدتھا عامین ھجریین، وفي ۱۹۹۸مایو 
 سنة. ٤۰تمدید اتفاقیة التأجیر إلى 

 
 تم توزیع االستھالك المحمل للسنة على تكلفة المبیعات.



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٤٥  

 
 االستثمارات .۷

 
 تتكون االستثمارات مما یلي:

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 ۹٥,۲۹۰,۷۲۲ ۱۰۰,٦۸٥,۲۷۰ ۱۱۰,۹۷۱,۲٤۹ )۱-۷(استثمار في شركات زمیلة: إیضاح 

 ۱۸,۰۷٥,۹۲٥ ۱٦,۷۸۸,۰۱۱ ٦۹,۳۲٦,۲۰۸ )۳-۷غیر مدرجة (إیضاح  -استثمارات متاحة للبیع 
    
 ۱۸۰,۲۹۷,٤٥۷ ۱۱۷,٤۷۳,۲۸۱ ۱۱۳,۳٦٦,٦٤۷ 

 
 مما یلي:م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱یتكون االستثمار في الشركات الزمیلة كما في  ۷-۱

 

 الرئیسيالنشاط  الشركات الزمیلة
 بلد

 القیمة الدفتریة نسبة الملكیة الفعلیة التأسیس
   

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
الشركة الدولیة  -

لتوزیع المیاه 
 المحدودة

أعمال الصرف 
الصحي وتنقیة 
المیاه وتأجیر 
 معدات المیاه

 
المملكة 
العربیة 
 ٥٤,۹۰۷,۳٤۷ ٦۳,۸۲٥,٤۲۸ %٥۰ %٥۰ السعودیة

   
٤۷,۷۲٤,۰٤٥  

        
شركة خدمات   -

المیاه والبیئة 
السعودیة (انظر 

" ۱اإلیضاح "
 أدناه)

أعمال الكھرباء 
والمیاه واألعمال 

المیكانیكیة 
والصیانة 
 والتشغیل

 
 

المملكة 
العربیة 
 ۱۷,٥۱٦,۸۷٤ ۱۸,۱٥۰,۰٤۱ ۱٥,۹۷٦,۸۳۸ %۳۱٫۸٥ %۳۱٫۸٥ السعودیة

        
شركة الجبر  -

 تالكي المحدودة
" ٤(إیضاح "

 أدناه)

مقاوالت،  
إنشاءات 

وعملیات صیانة 
المصانع 
 والمخازن

 
 

المملكة 
العربیة 
 ۲۲,۲٥٦,۷٦٦ ۲٦,۷٤٦,٤۹٤ ۳۰,٥۰۲,۲۱۱ %۳۳٫۳ %۳۳٫۳ السعودیة

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٤٦  

 
 االستثمارات (تابع) .۷
 

 الرئیسيالنشاط  الشركات الزمیلة
 بلد

 القیمة الدفتریة الفعلیةنسبة الملكیة  التأسیس
   

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
        
شركة ستورك  -

السعودیة 
للخدمات الفنیة 

المحدودة (انظر 
" ۲اإلیضاح "

 أدناه)

صیانة وتشغیل  
محطات الكھرباء 

ومعامل النفط 
والغاز وتحلیة 

المیاه والمصانع 
البتروكیماویة 

ومعایرة اآلالت 
الدقیقة وتقدیم 

الخدمات 
المیكانیكیة 

والكھربائیة 
 المتعلقة بھا

 
 
 
 

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

٦ -- -- %٤٥ %٤٥,۰۱۲,۲٦۹ 
        
 شركة زنمت -

اس ایھ فادوز 
(انظر االیضاح 

 " أدناه)۳"

التخزین والتداول 
والوساطة في 

 السلع

 
إمارة 

 لختنشتاین
۱۹% ۱۹% ٦٦٦,۷۷۲ ۸۸۱,۳۸۸ ۱,۷۸۰,۷٦۸ 

     ۱۱۰,۹۷۱,۲٤۹ ۱۰۰,٦۸٥,۲۷۰ ۹٥,۲۹۰,۷۲۲ 
 

لخدمات المیاه (شركة تابعة)، المملوكة  لشركة كنداسة %٤۹شركة خدمات المیاه والبیئة السعودیة مملوكة بنسبة  )۱
 للشركة األم. %٦٥بنسبة 

 
ملیون لایر  ٤،۱۹٥،٤۱٦م، قامت الشركة بإدراج مخصص خسائر انخفاض القیمة بمبلغ ۲۰۱٦خالل عام  )۲

لایر سعودي، وعلیھ فقد تم تخفیض القیمة  ۱،۸۱٦،۸٥۳سعودي باإلضافة إلى حصة من الخسائر البالغة 
 يء.الدفتریة إلى ال ش

 
عودیة والشركة الس شركة ستورك القابضة للخدمات الفنیة بي في (ستورك الھولندیة) م، أبرمت ۲۰۱۷خالل عام 

للخدمات الصناعیة ("سیسكو") (یشار إلیھما معاً بالمساھمین في شركة ستورك السعودیة للخدمات الفنیة 
 ٪٤٥على بیع وتحویل كامل حصتھا البالغة المحدودة (ستورك السعودیة)) اتفاقیة تسویة، حیث وافقت سیسكو 

ملیون لایر سعودي. تمنح االتفاقیة شركة ستورك  ٦ستورك السعودیة إلى ستورك الھولندیة مقابل مبلغ  في
ورك تورك السعودیة وتتخلى سیسكو عن جمیع حقوقھا ومطالباتھا لستھولندا اإلدارة الكاملة والسیطرة على س

یتم البدء في اإلجراءات القانونیة فیما یتعلق بتحدیث السجل التجاري وعقد التأسیس  السعودیة وستورك ھولندا. لم
 .ب) – ۲٥(إیضاح  كما في تاریخ التقریر

 
للشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودة (شركة  %۲٥شركة زنمت اس ایھ فادوز مملوكة بنسبة  )۳

 م.األللشركة  %۷٦تابعة)، المملوكة بدورھا بنسبة 
 

م، تم تغییر اسم شركة الجبر تالكي المحدودة إلى "شركة الجبر تالكي السعودیة المحدودة". تم ۲۰۱۷خالل  )٤
ھـ ۱٤۳۸ذي القعدة  ۱۱م، الموافق ۲۰۱۷أغسطس  ۳تحدیث السجل التجاري وعقد التأسیس وفقا لذلك بتاریخ 

 لیعكس ھذا التغییر.
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٤۷  

 
 االستثمارات (تابع) .۷
 

 استثمارات في الشركات الزمیلة ھي كما یلي:الحركة في  ۷-۲
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۹٥,۲۹۰,۷۲۲ ۱۰۰,٦۸٥,۲۷۰ ینایر ۱كما في 
 (٥,۷۳۰,۱۰۷) (۹,۹۲۸,٤۷٤) توزیعات األرباح المستلمة خالل السنة

 (٥۲٥,٥٦۹) (٥۲۱,۲۳٦) حصة الشركة في الدخل الشامل اآلخر من شركات زمیلة، بالصافي
 ۱۱,٦٥۰,۲۲٤ ۲۰,۷۳٥,٦۸۹ حصة الشركة في نتائج شركات زمیلة، بالصافي

   
 ۱۰۰,٦۸٥,۲۷۰ ۱۱۰,۹۷۱,۲٤۹ دیسمبر ۳۱كما في 

 
 فیما یلي ملخصاً بالمعلومات المالیة للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة: 

 

 
 الشركة المستثمر فیھا

الشركة الدولیة 
لتوزیع المیاه 

 المحدودة

خدمات  شركة
المیاه والبیئة 

 السعودیة
شركة الجبر تالكي 

 المحدودة

شركة ستورك 
السعودیة 

للخدمات الفنیة 
 المحدودة

 
 

اس  زنمتشركة 
 ایھ فادوز

      
      م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 ۳,۳٤٥,۲۷۸ -- ۱۳۸,۱۷٦,٦۱۰ ۳٤,۱۸۸,۹۹۱ ۲٦۸,۸۷۹,۱۱۸ الموجودات
 (٦۷۳,۳۲۰) -- (٦۰,٤۸۲,۲٤۱) (۱,٥۸٤,۷٦۹) (۱٤۱,۲۲۸,٦۲۷) المطلوبات
 ۱,۹۷۱,۹۷۱ -- ۲۰۸,۳۷٦,۱۳۱ ۲٥,٦٥۹,۸۰۹ ۲٦۸,۹۰٦,۳۹۷ اإلیرادات

 (۸۲٤,٤۹۹) -- ۲۷,٦۲۹,۱۷۲ ٦,۰٦٤,۸۹۲ ۱۸,۱۷۷,۹۷۲ صافي الربح / (الخسارة)
      

      م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 ٤,۷۱۸,۷۷۷ ٤,۱٥۳,۳۹۳ ۱۰۰,۳۰۳,٦٥۲ ۳۸,٤۱۲,۹٦۷ ۲۷۰,۱٦۳,۲۸٦ الموجودات
 (۱,۲۲۲,۲۲۱) (٥,٤۷۷,۰۷۲) (۳٥,۸٤٥,٥٤۹) (۱,۳۷۳,٦۳۷) (۱٦۰,۳٤۸,٥۹۱) المطلوبات
 ۱۱۳,٥٥٤ ۱,۰۱٦,۱۸٥ ۱٥۷,٥۰۹,۷٦۱ ۲۲,٥۲۳,٦۲۳ ۲۳۰,۷۲۲,٦٦۰ اإلیرادات

 (۳,٦۱۳,۱٦۳) (۹,۷۸۰,۸۸۰) ۱۹,۹٥٦,۳۹۳ ٥,۲۹۰,٦۰۸ ۱٤,۷۹۸,۲۲٦ صافي الربح / (الخسارة)
      
      م۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۷,۸۱٥,۱۱٦ ۱۰,۲٤۷,٥۹۹ ۸٥,۳٥۰,٦۳٥ ۳۷,٥۲٦,۲٦٥ ۲٦۰,۹۲۷,۳٦٥ الموجودات
 (٥۷۸,٥٤٦) (۷,۹٥۷,۰۰۱) (۲۹,٦٦۲,۲۲۳) (۱,۷۷۷,٥٤۳) (۱٦٥,٤۷۹,۲۷٦) المطلوبات

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٤۸  

 
 االستثمارات (تابع) .۷
 
 الحركة في االستثمارات المتاحة للبیع ھي كما یلي: ۷-۳
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 -- -- ٥۰,٤۸۷,۹۹٦ )۱-۳-۷مدرجة (إیضاح  -صنادیق استثمار  
 ۱۸,۰۷٥,۹۲٥ ۱٦,۷۸۸,۰۱۱ ۱۸,۸۳۸,۲۱۲ )۲-۳-۷غیر مدرجة (إیضاح  -أوراق مالیة  
    
 ٦۹,۳۲٦,۲۰۸ ۱٦,۷۸۸,۰۱۱ ۱۸,۰۷٥,۹۲٥ 

 
 مما یلي: للبیعتتكون االستثمارات في صنادیق االستثمار المدرجة المتاحة  ۷-۳-۱
 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
  صنادیق االستثمار

 تكالیف االستثمار الوحدات
 

 القیمة العادلة 
    

 ٥۰,٤۸۷,۹۹٦ ٥۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳٤,۲۹۰ صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع باللایر السعودي
 

تتمثل االستثمارات في الصنادیق االستثماریة التي تشارف فیھا إحدى الشركات التابعة للشركة عن طریق  )أ
استخدام األموال المتاحة في حساب احتیاطي خدمة الدین، المحتفظ بھا لدى بنك تجاري وفقا لشروط ترتیبات 

 تمویل اإلجارة.
 

ویعتبر قرار االستثمار وتحقیق المكاسب/االسترداد مسؤولیة إدارة الشركة التابعة. ومع ذلك، فإن المبلغ   )ب
 ).   ۱-۱۱ى في حساب احتیاطي خدمة الدین (إیضاح المستثمر والمحقق/المسترد یمكن أن یودع مرة أخر

 
تتكون االستثمار في األوراق المالیة المدرجة المصنفة كاستثمارات متاحة للبیع من االستثمار في شركة جروث   ۷-۳-۲

 الحركة في األوراق المالیة غیر المدرجة المصنفة كمتاحة للبیع ھي كما یلي: جیت كابیتال كوربوریشن بي اس سي.
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

   
 ۱۸,۰۷٥,۹۲٥ ۱٦,۷۸۸,۰۱۱ الرصید في بدایة السنة
 (۱,۲۸۷,۹۱٤) ۲,۰٥۰,۲۰۱ التغیر في القیمة العادلة

   
 ۱٦,۷۸۸,۰۱۱ ۱۸,۸۳۸,۲۱۲ الرصید في نھایة السنة

 
 األدوات المالیة المشتقة .۸

 
األحمر المحدودة" اتفاقیة مبادلة معدل الربح مع بنك تجاري م، عقدت شركة "محطة بوابة البحر ۲۰۱۲خالل عام 

للتحوط لتعرضھا للتقلبات في التدفقات النقدیة الناتجة من مدفوعات األرباح على تسھیالت اإلجارة التي تم الحصول 
 م.۲۰۱۷یونیو  ۳۰علیھا من البنوك. وتم تسویة مبادلة معدل الربح في تاریخ استحقاقھ في 

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٤۹  

 
 الیة مشتقة (تابع)أدوات م .۸

 
لغرض المحاسبة عن التحوط، یتم تصنیف التحوط على أنھ تحوط تدفقات نقدیة. إن القیمة العادلة واالسمیة للتحوط 

 ھي كما یلي:
 

 م۲۰۱٦ینایر  ۱ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
 القیمة العادلة 

 الموجبة
القیمة 
 االسمیة

 القیمة العادلة
 السالبة

 القیمة
 االسمیة

 القیمة العادلة
 السالبة

 القیمة 
 االسمیة

       
 ٥٦٤,۳۳٥,۱۱۹ (۱۷,۲۷٦) ٥۰۹,۳۳۰,٦۳۸ (٥۰۹,۷۳۰) -- -- مبادلة معدل الربح

 
 إن الحركة في األدوات المالیة المشتقة ھي كما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 (۱۷,۲۷٦) (٥۰۹,۷۳۰) ینایر ۱الرصید في 
 (٤۹۲,٤٥٤) ٥۰۹,۷۳۰ التغیر في القیمة العادلة

 (٥۰۹,۷۳۰) -- دیسمبر ۳۱الرصید في 
 

م، عقدت "الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات"، شركة تابعة، اتفاقیة مبادلة معدل الربح لتغطیة ۲۰۱۳خالل 
 تسھیالت القروض طویلة األجل التي تمتعرضھا لتقلبات في التدفقات النقدیة الناتجة من مدفوعات األرباح على 

 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الحصول علیھا من البنوك. وتم تسویة مبادلة معدل الربح في تاریخ استحقاقھ في 
 
لغرض المحاسبة عن التحوط، یتم تصنیف التحوط على أنھ تحوط تدفقات نقدیة. إن القیمة العادلة واالسمیة للتحوط  

 ھي كما یلي:
 

 م۲۰۱٦ینایر  ۱ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
القیمة العادلة  

 الموجبة
 القیمة
 االسمیة

القیمة العادلة 
 الموجبة

 القیمة
 االسمیة

القیمة العادلة 
 الموجبة

 القیمة
 االسمیة

       
 ۱۷,٥۰۰,۰۰۰ ٤,۲۳٦ ۸,۷٥۰,۰۰۰ ۲٤,۹۳۰ -- -- مبادلة معدل الربح

 
 المشتقة ھي كما یلي:إن الحركة في األدوات المالیة 

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ٤,۲۳٦ ۲٤,۹۳۰ ینایر ۱الرصید في 
 ۲۰,٦۹٤ (۲٤,۹۳۰) التغیر في القیمة العادلة

   
 ۲٤,۹۳۰ -- دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٥۰  

 
 المخزون .۹

 
 یتكون المخزون مما یلي:

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 ۲۷،۰۳٦،۱٤۳ ۳۱،۰٤۰،۷٥۹ ۲۸،٤۹۷،۹۹٤ قطع غیار

 ۸٥،۲٥۰ ٦٤،۰۹۰ ۳٤۹،۰٤۹ مواد خام ومستلزمات وكیماویات
 ۱۲۷،۰۲۲ ۱٥۰،۳٦۹ ۱٥۱،۸۷۱ وقود، زیوت ومیاه محالة

 ۲۸،۹۹۸،۹۱٤ ۳۱،۲٥٥،۲۱۸ ۲۷،۲٤۸،٤۱٥ 
 (۱۳٥،۰۰۰) (۱۳٥،۰۰۰) (۳،٤۹٦،۳۲٥) بعد خصم: مخصص بطيء الحركة ومتقادم

    
 ۲٥،٥۰۲،٥۸۹ ۳۱،۱۲۰،۲۱۸ ۲۷،۱۱۳،٤۱٥ 
 

 ذمم مدینة تجاریة وأخرى .۱۰
 

 تتكون الذمم المدینة التجاریة واألخرى مما یلي:
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 ۷۰،۰۷۲،۰۰۹ ٦۷،٤۳۸،۰۳۷ ٤۹،۳۳٤،٥۸۲ ذمم مدینة تجاریة، بالصافي (إیضاح "أ" أدناه)

 ۲۷٫۰۲۹٫٦۹۱ ۲۱٫٥۱۱٫۳۸۳ ۲۸٫۳۰۱٫۰۸۱ مالیة أخرىدفعات مقدماً وذمم 
 ۱۱،٥۱۰،۹۹٦ ۱۹،۷۲۷،۷۲۳ ۱۲,٤۲۷،۷۲۲ )۲۸ودائع تأمین (إیضاح 

) ۲( ۱-۷الذمم المدینة المتعلقة ببیع شركة زمیلة (إیضاح 
 -- -- ٦،۰۰۰،۰۰۰ (ب)) ۲٥و

 ۳،٤۷۱،٤۳٦ ۱،٤۲٥،۷۲٦ ۲،۹۹٦،٥۲۰ )۲۰غیر تجاري (إیضاح  -المستحق من أطراف ذات عالقة 
 ٦،٤۸۱،۱۲۱ ۳،۸۳۳،۹۱۳ ۱،۹۸٦،۸۲۳ دفعات مقدمة لموردین

 -- -- ٥٤۱،٦۸۷ )۲٦ضریبة الدخل المدفوعة مقدماً (إیضاح 
    
 ۱۰۱،٥۸۸،٤۱٥ ۱۱۳،۹۳٦،۷۸۲ ۱۱۸،٥٦٥،۲٥۳ 

 
 تتكون الذمم المدینة التجاریة مما یلي: )أ

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۷۰،۰۷۲،۰۰۹ ٦۷،٤۳۸،۰۳۷ ٤۹،۳۳٤،٥۸۲ متداولة
 -- -- ۸،۳۷٦،۷۷۱ غیر متداولة

    
 ٥۷،۷۱۱،۳٥۳ ٦۷،٤۳۸،۰۳۷ ۷۰،۰۷۲،۰۰۹ 

 
خالل السنة وافقت المجموعة، بناًء على طلب أحد العمالء في إحدى الشركات التابعة لھا، على إعادة جدولة المبلغ 

ملیون لایر سعودي فیما یتعلق باستئجار مساحة أرض في منطقة  ۱۰٫۳م البالغ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المستحق في 
اإلیداع وإعادة التصدیر. وبموجب ترتیبات إعادة الجدولة، ستصبح ھذه المبالغ مستحقة اآلن على مدى فترة السنوات 

ي ائدة السائدة فم. وبناًء علیھ، یتم خصم الرصید المتأخر وفًقا ألسعار الف۲۰۲۱الثالث إلى األربع القادمة حتى ینایر 
 ).۳-۲-۳۰م (راجع اإلیضاح ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱السوق ویسجل كذمم مدینة طویلة األجل بقیمھا الحالیة كما في 

 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٥۱  

 
 ذمم مدینة تجاریة وأخرى (تابع) .۱۰

 
 تتكون الذمم المدینة التجاریة مما یلي: )ب

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۱٦,۱۰٥,٦۲۱ ۱۰,۹٦۰,۳۸٥ ۹,۲٤۸,٦٥٤ )۲۰أطراف ذات عالقة (إیضاح مستحق من 
 ٥۷,۰٥۱,۳٥۷ ٥۹,۱۲٦,٤٥۱ ٥٤,۰۱۳,٦۳۸ أطراف خارجیةعمالء 

 ٦۳,۲٦۲,۲۹۲ ۷۰,۰۸٦,۸۳٦ ۷۳,۱٥٦,۹۷۸ 
 (۳,۰۸٤,۹٦۹) (۲,٦٤۸,۷۹۹) (٥,٥٥۰,۹۳۹) بعد خصم: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

    
 ٥۷,۷۱۱,۳٥۳ ٦۷,٤۳۸,۰۳۷ ۷۰,۰۷۲,۰۰۹ 

 
 النقد وما في حكمھ .۱۱

 
 یتكون النقد وما في حكمھ مما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۲۸٤,۱٤٦ ۳۰۰,۷۷۸ ۳٥۲,۹۲٤ نقد بالصندوق
 ۱٤٦,۳۸٤,۸۷٥ ۱۷۳,۸٤۹,۰٤۲ ۱۳٥,۳٥٥,۰۱۷ )۱-۱۱النقد لدى البنوك (إیضاح 

 ۱۰٦,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲٥٤,٥۰۰ ۱٥,۰۰۰,۰۰۰ )۲-۱۱ودائع مرابحة ألجل (إیضاح 
    
 ۱٥۰,۷۰۷,۹٤۱ ۱۹٥,٤۰٤,۳۲۰ ۲٥۲,٦٦۹,۰۲۱ 

 
 النقد لدى البنوك بتضمن أرصدة محتجزة تبلغ ۱۱-۱

 
ملیون  ٥۸٫۷م: ۲۰۱٦ینایر  ۱ملیون لایر سعودي وفي  ٦۱م: ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۳٫۱۲ -

 لایر سعودي) محتفظ بھا في حساب رصید خدمات لدى بنك تجاري وفًقا لشروط ترتیبات تمویل إجارة.
 

ملیون  ۰٫۲٥م: ۲۰۱٦ینایر  ۱ملیون لایر سعودي وفي  ۰٫٥٤م: ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۰٫٥٤ -
 ).۱۹ك تجاري خاصة بتوزیعات أرباح متراكمة غیر مطالب بھا (إیضاح لایر سعودي) محتفظ بھا لدى بن

 
الودائع ألجل لدى بنوك تجاریة محلیة تستحق خالل فترة أقل من ثالثة أشھر بعائد مالي حسب األسعار السائدة في  ۱۱-۲

 السوق.
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٥۲  

 
 رأس المال .۱۲

 
دیسمبر  ۳۱ملیون سھم ( ۸۱٫٦مقسم إلى م، رأس المال المصرح بھ والمدفوع للشركة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
 لایر سعودي للسھم الواحد. ۱۰ملیون سھم) بقیمة  ٦۸م: ۲۰۱٦ینایر  ۱ملیون سھم وفي  ٦۸م: ۲۰۱٦

 
ملیون لایر  ٦۸۰م بزیادة رأس المال من ۲۰۱۷فبرایر  ۲٦أوصى مجلس اإلدارة خالل االجتماع الذي عقد في  

 ۱۳٦ل إصدار سھم مجاني لكل خمسة أسھم عادیة مملوكة باستخدام ملیون لایر سعودي من خال ۸۱٦سعودي إلى 
 ملیون لایر سعودي من األرباح المبقاة للشركة.

 
م، أصدرت ھیئة السوق المالیة قرارھا بالموافقة على زیادة رأس مال الشركة. بعد ذلك، ۲۰۱۷مارس  ۱٤بتاریخ 

م على زیادة رأس ۲۰۱۷أبریل  ۱٦العادیة التي عقدت في وافق المساھمون في الشركة في جمعیتھم العمومیة غیر 
المال عن طریق إصدار أسھم مجانیة وإجراء التغییرات ذات الصلة بذلك في النظام األساسي للشركة. تم تفعیل 

لقة م. تم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة المتع۲۰۱۷أبریل  ۱۷المعاملة المتعلقة بإصدار أسھم منحة في تداول بتاریخ 
م واستلمت الشركة السجل التجاري المعدل ۲۰۱۷مایو  ۲۹بالتعدیالت المقترحة في النظام األساسي للشركة بتاریخ 

 م.۲۰۱۷یولیو  ۲۳في 
 

 االحتیاطي النظامي والخاص .۱۳
 

 االحتیاطي النظامي
احتیاطي نظامي من صافي الربح كل سنة إلى  %۱۰بموجب النظام األساسي للشركة، فإن على الشركة تحویل نسبة 

 من رأس المال. ھذا االحتیاطي حالًیا غیر قابل للتوزیع على المساھمین في الشركة. %۳۰حتى یبلغ ذلك االحتیاطي 
 

 احتیاطي خاص
من صافي دخل السنة إلى  %٥وفقاً للنظام األساسي القدیم للشركة، على الشركة تحویل م، ۲۰۱۷أبریل  ۱٦حتى 

 ود بالنفع على الشركة.احتیاطي خاص للصرف على ما یع
 

م على النظام ۲۰۱۷أبریل  ۱٦بتاریخ  المنعقدةعادیة العمومیة غیر الجمعیة ال اجتماع وافق المساھمون في الشركة في
دیسمبر  ۳۱تحویل الرصید القائم كما في كما قرر المساھمون إلى االحتیاطي الخاص  ووقف التحویلاألساسي الجدید 

 ۱٦في اجتماعھم المنعقد في  حساب االحتیاطي الخاص إلى االحتیاطي النظامين مم ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰م و۲۰۱٦
. تم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة المتعلقة بالتعدیالت المقترحة م على التوالي۲۰۱۷نوفمبر  ۲۹وم ۲۰۱۷أبریل 

 في النظام األساسي للشركة خالل السنة.
 

 شركة تابعةتأثیر تخفیض نسبة الملكیة في نسبة الملكیة  .۱٤
 

ملیون لایر سعودي. ساھمت الشركة األم بمبلغ  ۸۰م، زادت شركة تصدیر رأسمالھا لیصبح ۲۰۰٥خالل عام 
حصة) في زیادة رأس مال شركة تصدیر. وعلیھ أصبحت الشركة  ۱۷٫۳۰۰لایر سعودي (مقسم إلى  ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

قبل زیادة رأس  %۹٦٫٦۷بنسبة ملكیة من رأس مال شركة تصدیر مقارنة  %۷٦حصة تمثل  ٦۰،۸۰۰األم تمتلك 
 المال.

 
ونتیجة لتخفیض حصة الشركة األم في شركة تصدیر، فقد انخفضت حصة الشركة األم من الخسائر المتراكمة لشركة 

لایر سعودي باإلضافة إلى  ٤٫٦٤۱٫۱٤۳تصدیر نظراً لتحمل الشركاء اآلخرین جزًءاً من الخسائر المتراكمة بلغ 
م. تم تضمین ۲۰۰۸سعودي ناتج عن تخفیض الحصة في الشركات التابعة األخرى خالل سنة  لایر ۱۲٫۰۷٥مبلغ 

 المعامالت المذكورة أعاله في بند حقوق الملكیة للشركة األم في قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة.
 

لخدمات المیاه من  من حصة شركة كنداسة %٥م، استحوذت الشركة على أسھم إضافیة بنسبة ۲۰۱٦خالل 
لایر سعودي. قیدت المجموعة العملیة  ۱٥،۰۰۰،۰۰۰لایر سعودي مقابل  ۱۱,٤۸۰,۲٥٦المساھمین اآلخرین بمبلغ 

في حقوق الملكیة كحقوق غیر مسیطرة دون تغییر السیطرة وتم إثبات الزیادة في المقابل المدفوع على الحصة 
 اإلضافیة المستحوذ علیھا في حقوق الملكیة.

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٥۳  

 
 حقوق الملكیة غیر المسیطرة .۱٥

 
فیما یلي معلومات مالیة مجمعة موجزة عن الشركات التابعة للمجموعة التي لدیھا حصص غیر مسیطرة (راجع 

 ). تمثل المعلومات المالیة الموجزة أدناه المبالغ قبل وبعد عملیات البیع داخل المجموعة.۱ إیضاح
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 استبعادات
 داخل المجموعة

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

    
 ۲,۳۰۸,۷٥۰,۰۷۷ (٦۳۲,۳٤۸,٦۰۷) ۲,۹٤۱,۰۹۸,٦۸٤ الموجودات غیر المتداولة

 ۲۱٤,٦٥۲,۰۱۷ (۱۲,۹۳۱,٦۷٥) ۲۲۷,٥۸۳,٦۹۲ موجودات متداولة
    

 ۹۲۹,۲٥٤,۰۹۸ (٦۲۳,٥۸٤) ۹۲۹,۸۷۷,٦۸۲ مطلوبات غیر متداولة
 ۲۸٤,۸٤۱,٥٥۸ (۱۲,۹۳۱,٦۷٥) ۲۹۷,۷۷۳,۲۳۳ مطلوبات متداولة

    
 ۱,۳۰۹,۳۰٦,٤۳۸ (٦۳۱,۷۲٥,۰۲۳) ۱,۹٤۱,۰۳۱,٤٦۱ صافي الموجودات

    
صافي الموجودات العائدة لحقوق الملكیة 

 غیر المسیطرة
 

٤۷٦,۷٦۹,۷٤۹ 
 

-- 
 

٤۷٦,۷٦۹,۷٤۹ 
    
    

 ٥٦۲,٤۰٦,۸۰۷ (۱٥,۱۹۰,۰۸٤) ٥۷۷,٥۹٦,۸۹۱ إیرادات
 ۸۹,٤۰٤,٦۷۲ -- ۸۹,٤۰٤,٦۷۲ الربح للسنة

 (۱,۸۹۸,۷٤۲) -- (۱,۸۹۸,۷٤۲) اآلخر الدخل الشامل
 ۸۷,٥۰٥,۹۳۰ -- ۸۷,٥۰٥,۹۳۰ إجمالي الدخل الشامل

    
الربح العائدة إلى لحقوق الملكیة غیر 

 المسیطرة
 

۲۲,۳۱۰,۲۹٦ 
 

-- 
 

۲۲,۳۱۰,۲۹٦ 
    

العائدة لحقوق  الخسارة الشاملة األخرى
 الملكیة غیر المسیطرة

 
(٦٦۰,۳٦٥) 

 
-- 

 
(٦٦۰,۳٦٥) 

الدخل الشامل اآلخر العائد لحقوق  إجمالي
 الملكیة غیر المسیطرة

 
۲۱,٦٤۹,۹۳۱ 

 
-- 

 
۲۱,٦٤۹,۹۳۱ 

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٥٤  

 
 (تابع) حقوق الملكیة غیر المسیطرة .۱٥

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٦
 استبعادات

 داخل المجموعة
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
    

 ۲,۱٤۲,۷٦٦,٤۲۹ (٦۱٥,٥۸۹,٤۹۰) ۲,۷٥۸,۳٥٥,۹۱۹ الموجودات غیر المتداولة
 ۳۱٥,۱۹۱,٥۰٤ (۹,٦۷۱,۲۱۳) ۳۲٤,۸٦۲,۷۱۷ موجودات متداولة

    
 ۹۱۰,۲۷۸,۷۹۱ (٦۸۳,٤٦٦) ۹۱۰,۹٦۲,۲٥۷ مطلوبات غیر متداولة

 ۲۳٥,٦٦۷,۷۲۲ (۹,٦۷۱,۲۱۳) ۲٤٥,۳۳۸,۹۳٥ مطلوبات متداولة
    

 ۱,۳۱۲,۰۱۱,٤۲۰ (٦۱٤,۹۰٦,۰۲٤) ۱,۹۲٦,۹۱۷,٤٤٤ صافي الموجودات
    

لحقوق الملكیة غیر  صافي الموجودات العائدة
 المسیطرة

 
٤۷٦,۸۷٤,٥٥۱ 

 
-- 

 
٤۷٦,۸۷٤,٥٥۱ 

    
    

 ٦۹۰,۷۷۲,۱٥۰ (۱٥,۱٦٦,۹۳۹) ۷۰٥,۹۳۹,۰۸۹ إیرادات
 ۱۸٤,۲۹۲,۰۹۷ -- ۱۸٤,۲۹۲,۰۹۷ الربح للسنة

 (۱,۰٦۷,۲٤٦) -- (۱,۰٦۷,۲٤٦) الدخل الشامل اآلخر

 ۱۸۳,۲۲٤,۸٥۱ -- ۱۸۳,۲۲٤,۸٥۱ إجمالي الدخل الشامل
    

الربح العائدة إلى لحقوق الملكیة غیر 
 المسیطرة

 
٤٥,۷۸۰,٥۹٥ 

 
-- 

 
٤٥,۷۸۰,٥۹٥ 

    
لحقوق العائدة  ىخراأل ةالشامل الخسارة
 غیر المسیطرة الملكیة

 
(٤۳۲,٤۹۲) 

 
-- 

 
(٤۳۲,٤۹۲) 

إجمالي الدخل الشامل اآلخر العائد لحقوق 
 الملكیة غیر المسیطرة

 
٤٥,۳٤۸,۱۰۳ 

 
-- 

 
٤٥,۳٤۸,۱۰۳ 

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٥٥  

 
 قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة .۱٦

 
 دیسمبر ھي كما یلي: ۳۱القروض طویلة األجل والتسھیالت البنكیة كما في 

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ -- (أ)) ۱٦قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي (إیضاح 
 ۹۰۷,۷۳٤,۲۲۱ ۸۲۰,۱٦۳,۱۲٥ ۷۲٦,۱۷٤,۸۳۹ (ب)) ۱٦(إیضاح تسھیالت إجارة من البنوك 

 ۲۱,۸۷٥,۰۰۰ ۸,۹۲٦,٥٤٥ -- (ج)) ۱٦قرض طویل األجل (إیضاح 
 ۱,٥٥۸,٥۰۳ -- -- قرض طویل األجل
 ۱,٥۰۰,۰۰۰ -- -- قرض طویل األجل
 -- -- ۳,۹۹۳,۷۲٥ (ھـ)) ۱٦(إیضاح  قرض طویل األجل

 -- ۱۱٤,۳۲۹,۷۸۱ ۲٥٥,۹۳۳,۲۰٤ (د)) ۱٦قرض طویل األجل (إیضاح 
 ۹٥۰,٦٦۷,۷۲٤ ۹٥۲,٤۱۹,٤٥۱ ۹۸٦,۱۰۱,۷٦۸ إجمالي القروض طویلة األجل

    
 (۱۱۲,٤۸۲,٦۳۸) (۱۱٦,۰۱۷,۸۷۰) (۱٤٦,۳۹۱,٤٤۲) یخصم: الجزء المتداول

    
 ۸۳۸,۱۸٥,۰۸٦ ۸۳٦,٤۰۱,٥۸۱ ۸۳۹,۷۱۰,۳۲٦ الجزء غیر المتداول

 
م اتفاقیة قرض مع صندوق التنمیة الصناعیة السعودي ۲۰۰۳لخدمات المیاه خالل سنة  وقعت شركة كنداسة )أ

ملیون لایر سعودي لتمویل توسعة محطة تحلیة المیاه. خالل  ٦٤٫٥("الصندوق") للحصول على قرض بمبلغ 
كة تم ضمان القرض برھن ممتلكات ومعدات شر ملیون لایر سعودي. ۱۰۹٫۱م، مبلغ التسھیل زاد إلى ۲۰۱۱

(ب)) وضمانات شخصیة من الشركاء. تتضمنن اتفاقیة القرض بعض الضمانات مثل  ۱-٤كنداسة (إیضاح 
الحد من اإلیجارات والنفقات الرأسمالیة وتوزیعات األرباح والحفاظ على نسب مالیة معینة. تم سداد القرض 

 م.۲۰۱۷یولیو بالكامل في
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ -- قرض طویل األجل
 (۹,۰۰۰,۰۰۰) (۹,۰۰۰,۰۰۰) -- یخصم: الجزء المتداول

    
 ۹,۰۰۰,۰۰۰ -- -- الجزء طویل األجل

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٥٦  

 
 قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة (تابع) .۱٦

 
، أبرمت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة ترتیب إجارة مع اثنین من البنوك للحصول ۲۰۰۷خالل سنة  )ب

ملیون لایر سعودي. تسھیالت اإلجارة مضمونة عن طریق ممتلكات ومعدات عملیات  ۱،۲۷۱على قرض بقیمة 
ابة البحر األحمر المحدودة حقوق امتیاز المیناء لشركة محطة بو –محطة المیناء وموجودات غیر ملموسة 

(أ)). وسیتم سداد المبلغ المتبقي من القرض على اثنى عشر قسًطا نصف سنوي، بفترة  ٥و ۳-٤(إیضاح 
م. یحمل القرض بمعدل اإلقراض الداخلي بین البنوك السعودیة (سایبور) باإلضافة ۲۰۲۳استحقاق حتى دیسمبر 

 إلى الھامش المتفق علیھ.
 

الجزء غیر المطفأ من اإلیجارات المدفوعة مقدماً وغیره من الرسوم المدفوعة للبنوك والتي تتضمن التسھیالت 
 سیتم إطفاءھا خالل الفترة المتبقیة من عقود اإلجارة.

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 ۹٤۰,٥٥۸,٥۲۸ ۸٤۸,۸۸٤,۳۹٥ ۷٥۰,۷۹۳,۰٦۸ تمویل إجارة طویل األجل

الجزء غیر المطفأ من اإلیجارات المدفوعة  بعد خصم:
 )۳۲,۸۲٤,۳۰۷( )۲۸,۷۲۱,۲۷۰( )۲٤,٦۱۸,۲۲۹( مقدًما

 ۷۲٦,۱۷٤,۸۳۹ ۸۲۰,۱٦۳,۱۲٥ ۹۰۷,۷۳٤,۲۲۱ 
 )۹۱,٦۷٤,۱۳٥( )۹۸,۰۹۱,۳۲٥( )۱۰٤,۹٥۷,۷۱۷( یخصم: الجزء المتداول

 ۸۱٦,۰٦۰,۰۸٦ ۷۲۲,۰۷۱,۸۰۰ ٦۲۱,۲۱۷,۱۲۲ الجزء غیر المتداول
 
 ۳٥م، قامت شركة تصدیر بإبرام اتفاقیة قرض طویل األجل مع إحدى البنوك التجاریة بمبلغ ۲۰۱۳خالل عام  )ج

ملیون لایر سعودي. یحمل القرض عمولة بأسعار تجاریة وتم سداد المبلغ المتبقي من القرض بالكامل في 
 م. القرض مؤمن بتخصیص إیرادات إیجارات وسندات ألمر.۲۰۱۷

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۲۱,۸۷٥,۰۰۰ ۸,۹۲٦,٥٤٥ -- قرض طویل األجل
 (۸,۷٥۰,۰۰۰) (۸,۹۲٦,٥٤٥) -- یخصم: الجزء المتداول من القرض ألجل

    
 ۱۳,۱۲٥,۰۰۰ -- -- الجزء غیر المتداول

 
، دخلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة في ترتیب إجارة مع اثنین من البنوك م۲۰۱٦خالل سنة  )د

ملیون لایر سعودي لتوسیع مراسیھا القائمة. یتم تأمین تسھیالت اإلجارة عن  ۲٦۰للحصول على قرض بقیمة 
البحر  ة محطة بوابةـاء من شركـعملیات محطة المین –وموجودات غیر ملموسة طریق ممتلكات ومعدات 

). القرض محمل بعمولة بمعدالت تجاریة (سایبور باإلضافة إلى ھامش (أ) ٥و  ۳-٤ احـدودة (إیضـاألحمر المح
. ُیستَحق القسط األول من تسھیالت م۲۰۲۳قسط نصف سنوي تنتھي في سنة  ۱۲متفق علیھ) ویسدد على 

 .۲۰۱۸القرض في یونیو 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 -- ۱۱۸,۲۲۹,۷۸۱ ۲٦۰,۰۰۰,۰۰۰ قروض طویلة األجل
بعد خصم: الجزء غیر المطفأ من اإلیجارات المدفوعة 

 -- )۳,۹۰۰,۰۰۰( )٤,۰٦٦,۷۹٦( مقدًما
 ۲٥٥,۹۳۳,۲۰٤ ۱۱٤,۳۲۹,۷۸۱ -- 

 -- -- )۳۷,٤٤۰,۰۰۰( یخصم: الجزء المتداول
 -- ۱۱٤,۳۲۹,۷۸۱ ۲۱۸,٤۹۳,۲۰٤ الجزء غیر المتداول

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٥۷  

 
 قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة (تابع) .۱٦

 
ملیون لایر  ۲٤، دخلت شركة كنداسة في ترتیب لتسھیل طویل المدى مع بنك تجاري بمبلغ م۲۰۱٦خالل عام  )ه

 سعودي لتمویل إنشاء محطة تحلیة میاه جدیدة في رابغ. القرض محمل بعمولة بمعدالت تجاریة (سایبور
بعد سنة واحدة من أولى دفعات القرض.  ویسدد على أقساط ربع سنویة تبدأباإلضافة إلى ھامش متفق علیھ) 

یتم تأمین القرض برھن ثانوي على ممتلكات ومعدات شركة كنداسة. تشمل اتفاقیة القرض شروًطا معینة مثل 
دیسمبر  ۳۱نسب المالیة. كما في مصروفات رأسمالیة، توجیھ اإلیرادات، توزیعات األرباح والحفاظ على ال

 م:۲۰۱٦ینایر  ۱م و۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳٫۹۹م، قامت شركة كنداسة بسحب ۲۰۱۷
 ملیون لایر سعودي. ۲٤ال شيء) من التسھیالت البالغة  
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 -- -- ۳,۹۹۳,۷۲٥ قرض طویل األجل
 -- -- (۳,۹۹۳,۷۲٥) الجزء المتداول من القرض ألجلیخصم: 

    
 -- -- -- الجزء غیر المتداول

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین .۱۷

 
 الوصف العام للبرنامج ۱۷-۱ 

 
 تقوم الشركة بتشغیل برنامج/خطة مكافآت نھایة الخدمة للموظفین غیر ممولة لموظفیھا الدائمین.

 
 :یليتحدید المبلغ المعترف بھ في قائمة المركز المالي الموحدة کما  یتم 
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 ۲۰,٦۳٥,٥۹۷ ۲۱,۸۸۳,۸۲۱ ۲٦,٦۹۳,۲۳۲ القیمة الحالیة اللتزامات خطة المزایا المحددة

 
 الحركة في صافي مطلوبات المنافع المحددة ۱۷-۲

 
التزامات المنافع المحددة فقط من التزامات المنافع المحددة. الحركة في التزام المنافع المحددة على یتكون صافي 

 السنة ھي كما یلي:
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۲۰,٦۳٥,٥۹۷ ۲۱,۸۸۳,۸۲۱ ینایر ۱الرصید في 
   

   ضمن قائمة الربح أو الخسارة
 ۳,۸٥۱,۳۷۸ ٤,٦۸۸,٤۰٤ تكلفة الخدمة الحالیة

 ۹۷۹,٥٦۷ ۱,۰۲۱,۳٤٥ تكلفة الفوائد
 ٥,۷۰۹,۷٤۹ ٤,۸۳۰,۹٤٥ 

   ضمن الدخل الشامل اآلخر
   (ربح) / خسارة إعادة القیاس:

  ۷۱۲,۳٤۹ ۲,۹۹۹,٤۲٥ الخسائر اإلكتواریة الناتجة عن التغیر في االفتراضات المالیة
  

 -- ۸۲,۱٥۸ رسملة خالل السنة
   

 (٤,۲۹٥,۰۷۰) (۳,۹۸۱,۹۲۱) المكافآت المدفوعة
 ۲۱,۸۸۳,۸۲۱ ۲٦,٦۹۳,۲۳۲ دیسمبر ۳۱الرصید في 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٥۸  

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تابع) .۱۷

 
 یتم االعتراف بالمصروفات في البنود التالیة في قائمة الدخل الشامل اآلخر: ۱۷-۳

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۲٫٦۲۱٫۲۸٤ ۳,۰٥۹,۱۳۷ تكلفة المبیعات
 ۲۹٤٫۸٦۱ ۲۹۲,٦٦۰ مصروفات بیع وتسویق

 ۱٫۹۱٤٫۸۰۰ ۲,۳٥۷,۹٥۲ مصروفات عمومیة وإداریة
   
 ٥,۷۰۹,۷٤۹ ٤٫۸۳۰٫۹٤٥ 

 االفتراضات اإلكتواریة ٤-۱۷
 

 فیما یلي االفتراضات اإلكتواریة كما في تاریخ القوائم المالیة:
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 %٤٫۳۸ %٤٫۲۲ %۳٫۷۱ الخصممعدل 

 %۳ %۳ %۳ نمو المرتبات في المستقبل/المعدل المتوقع لزیادة الراتب
 %۲ %۲ %۲ معدل تضخم األسعار

 سنة ٦۰ سنة ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد
 

 تتمثل حساسیة االلتزام بالمزایا المحددة للتغییرات في االفتراضات الرئیسیة المرجحة في: ٥-۱۷
 

الزیادة /  -التأثیر على التزام االستحقاقات المحددة  
 (النقص)

  
التغیر في  

 االفتراض
الزیادة في 
 االفتراض

النقص في 
 االفتراض

    
 المبلغ بالریاالت السعودیة  
   

 ۳۰٫۳۹۲٫۲۹٦ ۲۳٫۷٥۰٫٦٦۲ %۱ معدل الخصم
    

 .سنة) ۱۱٫۸۳م: ۲۰۱٦( سنة ۱۲٫۳۲یبلغ المتوسط المرجح لمدة مطلوبات المنافع المحددة 
 

م، تم إجراء عملیة إكتواریة مستقلة لضمان كفایة مخصص مكافأة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
نھایة الخدمة للموظفین وفقا للقواعد المنصوص علیھا في نظام العمل والعمال في المملكة العربیة السعودیة 

مزایا  :۱۹ة كما ھو مطلوب بموجب المعیار المحاسبي الدولیة رقم باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقع
 الموظفین.

 
تتعرض خطة المزایا المحددة إلى عدد من المخاطر االكتواریة، أھمھا مخاطر آخر رواتب، مخاطر تقلبات معدل 

 الخصم/الفائدة، مخاطر طول مدة الخدمة ومخاطر التضخم.
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٥۹  

 
 المخصصات طویلة األجل .۱۸

 
  المخصصات طویلة األجل من:تتكون 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
  م۲۰۱٦

   
 ٤٤,٤۲٥,۰۷۳ ٥٤,۳۸٦,٦۱٤ ٦٥,۸٤۳,۸۲۷ مخصص تكلفة استبدال موجودات (إیضاح "أ")

 ۲۳٦,۱٦۰ ۲۱٥,۸۳۱ ۱۹٦,۹۲۱ أخرى
    
 ٦٦,۰٤۰,۷٤۸ ٥٤,٦۰۲,٤٤,٦٦ ٤٤٥۱,۲۳۳ 
 
 مخصص تكلفة استبدال موجودات )أ
 

التفاقیة اإلنشاء والتشغیل والتحویل الموقعة بین شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (إحدى الشركات طبقاً 
التابعة للشركة) والمؤسسة العامة للموانئ السعودیة فإن ھناك التزام الستبدال معدات ومكائن محددة ("المعدات") 

 ٤۲۹لبحر األحمر المحدودة التكلفة المتوقع تكبدھا بمبلغ خالل فترة عقد االمتیاز. قدرت إدارة شركة محطة بوابة ا
ملیون لایر  ٤۲۹م: ۲۰۱٦ینایر  ۱ملیون لایر سعودي وفي  ٤۲۹م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (

سعودي) الستبدال المعدات. یمتد العمر اإلنتاجي لتلك المعدات إلى ما بعد انتھاء اتفاقیة اإلنشاء والتشغیل والتحویل، 
 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۰٤٫۹ستكون صافي القیمة الدفتریة المقدرة لتك المعدات عند انتھاء اتفاقیة االمتیاز و

دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي). كما في  ۳۰٤٫۹م: ۲۰۱٦ینایر  ۱ملیون لایر سعودي و ۳۰٤٫۹م: ۲۰۱٦دیسمبر 
 ۱ملیون لایر سعودي وفي  ٥٤٫۳۹م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦٥٫۸٤م، تم تسجیل مبلغ ۲۰۱۷
 ملیون لایر سعودي) كمخصص لتكلفة استبدال الموجودات.   ٤٤٫٤۳م: ۲۰۱٦ینایر 

 
دیسمبر  ۳۱( %۳٫۷۰۳۸، قامت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة باستخدام نسبة م۲۰۱۷خالل سنة 

تعتقد اإلدارة  دید القیمة الحالیة لاللتزام.) كمعدل خصم لتح%۳٫۸۸۰٦م: ۲۰۱٦ینایر  ۱وفي  %۳٫۹۲۱۸ م:۲۰۱٦
 أن معدل الخصم المستخدم ھو انعكاس لشروط االلتزام.

 
 فیما یلي الحركة في مخصص استبدال األصول: 
  

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
  م۲۰۱٦

  
 ٤٤,٤۲٥,۰۷۳ ٥٤,۳۸٦,٦۱٤ ینایر ۱الرصید في 

   
   المكون خالل السنة

 ۸,۰۹۳,۷۸٥ ۹,٤۱٦,٦٦٦ المحمل للسنة
  ۱,۸٦۷,۷٥٦ ۲,۰٤۰,٥٤۷ تقسیم الخصم -

  
 ٥٤,۳۸٦,٦۱٤ ٦٥,۸٤۳,۸۲۷ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
  
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٦۰  

 
 ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات متداولة أخرى .۱۹

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ٦۳,۹۹۰,۷۰۷ ٥۱,۹۷۰,۳٥٥ ٥٥,۱٦٤,٦۰٥ مصروفات مستحقة
 ٥,۷۸٥,۹۲۹ ۱۷,٥۲۲,۳۷۸ ٥٤,٤۲۰,۱۷۷ دائنة تجاریةذمم 

 ۲٤,۰۷٤,٥۹۲ ۱۹,٦۹٦,٥۹۸ ۱۸,٤۱۲,۰٥۸ )۲٦ مخصص مطلوبات الزكاة المحتملة (إیضاح
 ۱۳,۷۸٥,۰۳۹ ۱۷,٦۰۸,۳۰۲ ۱۳,٤۰۳,۲۰۳ أرصدة دائنة أخرى

 ۱۸,۹۷۷,۰٦۸ ۱۲,۱٥٥,۸٤٦ ٦,٦۰۹,۱٦٥ إیرادات غیر مكتسبة
 ٤,۰۱۲,٥۱۱ ۷,۸٤۳,۲۲٦ ۲,۷٥۹,٤۳۲ مبالغ مستحقة الدفع لھیئة المیناء

 ٥,۰۳۸,۰۸۰ ٦,٤۸٦,۹۲٥ ۳,۰٤۰,۰۲٦ )۲۰مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ٥٥۳,۸۱٤ ۱,۸۲٥,۸۳۰ ۱,٤٦٥,۰٦۷ دفعات مقدمة من عمالء

 ۲٤۹,۱٥۹ ٥۳۸,٦٦۸ ٥۳۸,٦٦۸ توزیعات أرباح غیر مطالب بھا
 ۲,۰٤٤,٥٥۳ ۸۲٥,۰۲٦ ۱,۰۲۹,۲۸٤ أخرى

    
 ۱٥٦,۸٤۱,٦۸٥ ۱۳٦,٤۷۳,۱٥٤ ۱۳۸,٥۱۱,٤٥۲ 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا .۲۰
 

تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئیسي في شراء وبیع السلع والخدمات والمدفوعات التي یتم  )أ
ھذه المعامالت  دفعھا والمصروفات المحملة بشكل مشترك ومعامالت أخرى ذات صلة. لم تكن شروط وأحكام

أكثر مالئمة من تلك المتاحة، أو التي من المتوقع أن تكون متاحة بشكل معقول، في معامالت مماثلة مع شركات 
 لیست ذات عالقة على أساس شروط التعامل مع األطراف األخرى.

 
  واألرصدة الناتجة عنھا:دیسمبر  ۳۱فیما یلي المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة للسنة المنتھیة في 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٦۱  

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (تابع) .۲۰

 
 مستحق من أطراف ذات عالقة ضمن الذمم المدینة التجاریة:

 

 العالقة االسم
طبیعة 

 رصید اإلقفال مبلغ المعامالت المعامالت
 دیسمبر ۳۱   

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
         

الشركة الدولیة 
لتوزیع المیاه 

 المحدودة

شركة 
 زمیلة

بیع بضائع 
 وخدمات

٦۰,۲۹٦,۹۸۷ ٦٤,۳۰۹,۱٥۷ ٥۹,۷۷۷,۱۳٥ ۹,۰۸٤,۸٤٦ ۱۰,٤٤۲,۰۰۰ ۱٤,۹۸٤,۹۳۷ 
         

شركة حلواني 
 إخوان

شركة 
 شقیقة

مبیعات 
 ۱٦۸,۷۲۰ ۲,٦٤۰ -- ۷٥۳,٤۳۲ ۱۸٦,۸۷۰ -- بضائع

         
شركة العربیة 
لتجارة المواد 

 السائبة

شركة 
 شقیقة

إیجار 
األرض 

والمخازن 
ومبیعات 

 ٤۸٥,٦٤۹ ٦۷,۳۱۸ ۱۱۱,۹۷۸ ۱,٤۹٤,۳۷۲ ۷٦۹,۲۹۰ ۸۷٥,۷٥۹ خدمات
         

شركة امبرو 
 المحدودة

شركة 
 شقیقة

إیجار 
األرض 

 ۳۳۸,۰۷۱ ۲۷٤,۱۰۱ -- -- -- -- والمخازن
         

الكابالت شركة 
السعودیة 
 المحدودة

شركة 
 شقیقة

إیجار 
األرض 

 والمخازن
ومبیعات 
 ۱۲۸,۲٤٤ ۱۷٤,۳۲٦ ٥۱,۸۳۰ ۸٥٤,۱۷۹ ۹۹۰,۸۲۸ ٥۳۰,٦۱٥ الخدمات

         
      ۹,۲٤۸,٦٥٤ ۱۰,۹٦۰,۳۸٥ ۱٦,۱۰٥,٦۲۱ 

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٦۲  

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (تابع) .۲۰

 
 مدرج ضمن ذمم مدینة أخرى: –مستحق من أطراف ذات عالقة 

 

 العالقة االسم
طبیعة 

 رصید اإلقفال مبلغ المعامالت المعامالت
 دیسمبر ۳۱   

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
         

شركة ستورك 
السعودیة 

للخدمات الفنیة 
 المحدودة

 

شركة  
 زمیلة

من  مدفوعات
قبل 

المجموعة 
نیابة عن 

 ۱,۳٥۸,۸٤۳ -- ۳٦٥,۰٦۳ ۱,۸٦۹,٥٥۰ ۱,۳۸۸,۷٥٤ ۱,۰٤٦,۹٥٦ شركة زمیلة
 

رسوم 
خدمات 

محملة على 
 -- -- شركة زمیلة

۳٤,۲۰۹ 
 -- -- -- 

 
مصروفات 

تكبدتھا شركة 
تابعة نیابة 
عن شركة 

 ۱٤٤,۱٥۷ ۲,٤۰۰ ۸۳۳,۲۲۱ ٦۲٦,٥٦۰ ۲,٤۰۰ ۸۳۳,۲۲۱ زمیلة
         

شركة الجبر 
 تالكي المحدودة

شركة 
 زمیلة

خدمات 
مقدمة لشركة 

 ۱۳,۷٥٥ -- -- ٦۱۷,٥۳۳ ۳۳۳,۳۳۲ ۳۲٥,۰۲٥ زمیلة
         
تسدید   

الدفعات 
المقدمة 
بواسطة 

 -- -- -- (٥,۱٤٦,۸۲٥) -- -- شركة زمیلة
         
توزیعات   

أرباح مستلمة 
من شركة 

 -- -- -- -- ۳,۷۷۰,۱۰۷ ٤,۷۸۳,٤۷٤ شقیقة
         
مصروفات   

محملة على 
 -- -- -- (٦۰۳,۷۷۸) (۱,۷۲۷) (۱۸,۰۱٦) شركة زمیلة

         
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٦۳  

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (تابع) .۲۰

 
 مدرج ضمن ذمم مدینة أخرى (تابع): –مستحق من أطراف ذات عالقة 

 

 العالقة االسم
طبیعة 

 رصید اإلقفال المعامالتمبلغ  المعامالت
 دیسمبر ۳۱   

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
         
         

شركة خدمات 
المیاه والبیئة 

السعودیة 
 المحدودة

شركة 
 زمیلة

بیع بضائع 
 ۳۸۳,۸٥۰ ۳٤۸,٥۳۹ ۲۳٤,۰۱۰ ۱,۱٥۱,۷۳۹ ٤,۷٦٥,٥۳٥ ٥,۱۲۸,٦٥٤ وخدمات

توزیعات 
أرباح 

مستلمة من 
شركة 
 -- -- -- ۱,۹٦۰,۰۰۰ ۱,۹٦۰,۰۰۰ ٥,۱٤٥,۰۰۰ شقیقة

مدفوعات 
من قبل 

المجموعة 
نیابة عن 

شركة 
 -- -- -- ٦,٤٤۱,٤۷٦ -- -- زمیلة

         
شركة زینل 
للصناعات 

 المحدودة

مدفوعات  مساھم
من قبل 

المجموعة 
نیابة عن 

 -- ۲۱۲,۷۸۲ -- ٦۸۰,۹۸۸ ۷۹۹,۲۰۲ ۳٦٥,٤۲۹ الشریك
         

الشركة الدولیة 
لتوزیع المیاه 

 المحدودة

شركة 
 زمیلة

خدمات 
مقدمة 
لشركة 
  ٦٦۰,۰۰۰ ٦٦۰,۰۰۰ ٦٦۰,۰۰۰ زمیلة

۷۹۷,۷۷۹ ۱,٥٤۳,٥٤٤ 

مصروفات 
تكبدتھا 
شركة 

زمیلة نیابة 
عن 

  -- (۱٦,٦۰۰) (٥,٥٤۰) المجموعة
مصروفات 

 تكبدتھا
المجموعة 
نیابة عن 

شركة 
 ۱,٥۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰٥۰ ۱٤٤,۲۳٥ ۱,٦٤٤,۸۲۱ زمیلة

إیكوم العربیة 
 ة (سابًقاالمحدود

الشركة العربیة 
لثروة العلوم 

 )المحدودة

شركة 
 شقیقة

مدفوعات 
من قبل 

المجموعة 
نیابة عن 

شركة 
 -- شقیقة

 
 

۳٦,۹۳۹ ۲۷,۲۸۷ ٦٤,۲۲٦ 

 
 

٦٤,۲۲٦ ۲۷,۲۸۷ 
         
      ۲,۹۹٦,٥۲۰ ۱,٤۲٥,۷۲٦ ۳,٤۷۱,٤۳٦ 

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٦٤  

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (تابع) .۲۰

 
 مدرج ضمن ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى: –مستحق ألطراف ذات عالقة 

 

 العالقة االسم
طبیعة 

 رصید اإلقفال مبلغ المعامالت المعامالت
 دیسمبر ۳۱   

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
         

شركة الكرم 
فیدكس 
 للخدمات

شركة 
 شقیقة

شراء 
بضائع 

 ۸۸۹,۹۰۷ ۲,۱٥٥,۲۰٤ ۷۸٥,۳٦۳ (۱۰,٥۱٤,۸۷٦) (۸,٥۹۰,۷۷۸) (۸,٥۹٤,۹۷۱) وخدمات
         

إیكوم العربیة 
ة المحدود

الشركة  (سابًقا
العربیة لثروة 

العلوم 
 )المحدودة

شركة 
 شقیقة

شراء 
بضائع 

 وخدمات

-- -- (۹۳,٥۳۳) -- -- -- 
         

شركة حدادة 
 المحدودة

شركة 
 شقیقة

شراء 
بضائع 

 ۷۲۲,۸٦۸ ۷۲۲,۸٦۸ -- (۹٥۰,٦۰٤) (۳,۱٦۱,۳۳۳) -- وخدمات
         

شركة زینل 
للصناعات 

 المحدودة

مدفوعات  مساھم
تكبدھا 

الشریك 
نیابة عن 
 ۱٤۳,۸۹٤ -- ٤۸۲,٤٥۲ (۲,۱۰۸,۸۸٤) (۱,۷۸۳,۸۲٥) (۲,۱۱۹,۱۳٦) المجموعة

         
شركة خدمات 
المیاه والبیئة 

 المحدودة

شركة 
 شقیقة

شراء 
بضائع 

 ۳,۱۳۸,٥٦٦ ۳,۲٦٦,۳۰۹ ۱,۷٤٥,۹٥۱ (۲۱,۷۸۲,۷٤۱) (۲۱,۸۷٤,۸۱٤) (۲۱,۷۷٦,۷٦۱) وخدمات
         

شركة الكابالت 
السعودیة 
 المحدودة

شركة 
 شقیقة

شراء 
 بضائع

-- (۱,۰٦۸,٦۹۹) -- -- -- -- 
         

شركة الحاج 
عبد هللا علي 

رضا وشركاه 
 -المحدودة 

القسم الفني 
 العام

شركة  
 شقیقة

مدفوعات 
مقدماً 
لشراء 
 كابالت

(۲۷۱,۹۹۷) (۲۲٥,۲۳٦) (۳٤,۳۳٥) -- ۲۸,٤۳۹ -- 

شركة علي 
رضا للسفر 

 والسیاحة

 
شركة 
 شقیقة

شراء 
بضائع 

 (۲,۰۲۱,۸٤٦) (۸۸۱,۲۲۷) وخدمات

 
 

(۲,۱٤۰,۹۱۰) ۲٦,۲٦۰ 
 

۳۱٤,۱۰٥ 

 
 

۱٤۲,۸٤٥ 
         
      ۳,۰٤۰,۰۲٦,٤ ٦۸٦,۹۲٥ ٥,۰۳۸,۰۸۰ 

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٦٥  

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (تابع) .۲۰

 
 مكافآت وتعویضات موظفي اإلدارة العلیا )ب
 

 موظفي اإلدارة العلیا مما یلي:تتكون مكافآت وتعویضات 
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۱۰,۰۷٤,۱۷۸ ۱۰,٦۷٦,۱۲٦ مزایا الموظفین قصیرة األجل
 ۳۸۲,٦۸۲ ۳۸۸,۰٤۷ مزایا ما بعد التوظیف

   
 ۱۱,۰٦٤,۷۱۳ ۱۰,٤٥٦,۸٦۰ 
 

 الرواتب والمكافآت.تتضمن مزایا الموظفین قصیرة األجل لموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة 
 

 مكافآت مجلس اإلدارة/أعضاء اللجان )ج
 

 مكافآت وتعویضات مجلس اإلدارة والتعویضات تتكون مما یلي:
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۲۱۲,۰۰۰ ۷۳۱,۰۰۰ أتعاب حضور اجتماعات
 ۷,۱۰٤,۱٦۷ ۷,۷۸۳,۰۰۰ مكافآت أخرى

   
 ۸,٥۱٤,۰۰۰ ۷,۳۱٦,۱٦۷ 

 
 اإلیرادات .۲۱

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ٤۸۳,٤۱۲,٥۲۲ ۳٦۹,۰٥٦,۹۷٥ خدمات شحن وتفریغ
 ۱۰٥,۷۸۲,۰٥۲ ۹۸,٤۲۰,۲۹٤ بیع میاه صالحة للشرب

 ۱۰۱,٥۷۷,٥۷٦ ۹٤,۹۲۹,٥۳۸ إیجارات وخدمات مساندة
   
 ٥٦۲,٤۰٦,۸۰۷ ٦۹۰,۷۷۲,۱٥۰ 

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٦٦  

 
 تكالیف اإلیرادات .۲۲

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۲۹٦,٦٦٦,۸۱٤ ۲٥۷٫۲٤۱٫۱۰۲ خدمات شحن وتفریغ
 ٦۷,۷۱۷,۰۲٦ ٦٦,۳۱۹,٦٦۰ تكلفة مبیعات المیاه الصالحة للشرب

 ۳۳,٦۷۹,۳٤۰ ٤۰,۱٥۹,۱۳۷ إیجارات وخدمات مساندة
   

 ۳٦۳٫۷۱۹٫۸۹۹ ۳۹۸,۰٦۳,۱۸۰ 
 

 مصروفات البیع والتوزیع .۲۳
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

   
 ۷٫۲٤۷٫۸۹۸ ۷,٤۸۲,٦٦۳ )٤-٤االستھالك (إیضاح 

 ۳,٤۸۸,۱٦۱ ٤,٤٤۸,۷۹٦ رواتب وأجور ومزایا أخرى
 (۳٦٦,۰۱٤) ۳,۷۷۷,۹۳٥ )۳-۲-۳۰(إیضاح  مخصص دیون معدومة

 -- ۱,۳۸٦,٦۹٦ اإلعالن والتسویق
 ٥۷۰,۱۹٦ ٥۰۰,۲۷۸ منافع واتصاالت
 ۱۱۲٫۱۷۹ ۸۷,۰٦۲ (د)) ٥اإلطفاء (إیضاح 

 ۱,۹۲۹,٦۲۲ ۱,۷۸۳,۷٤۷ أخرى
   
 ۱۹,٤٦۷,۱۷۷ ۱۲,۹۸۲,۰٤۲ 

 
 مصروفات عمومیة وإداریة .۲٤

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۷۹,۰۱۷,۰۱۸ ۷۳,۰۹۹,٥٤٥ رواتب وأجور ومزایا أخرى
 ۱۲,۷۳۲,۳۲۷ ۱۰,۰٥٦,۸٥۱ رسوم حكومیة ومھنیة

 ٥,۹۷۷,٦۷٥ ٤,۷۷٦,٥۷۹ منافع عامة واتصاالت ولوازم مكتبیة
 ٥٫٤۱۱٫٦۹۰ ٤٫۳٤۹٫۱۸٥ )٤-٤االستھالك (إیضاح 

 ٤,۰٥۷,۲۸۰ ٤,۰٦۸,٦۹۹ سفر
 ۱٫٤٥٤٫٤۹٤ ۱٫۸۱۳٫۳۸٦ (د) ٥اإلطفاء (إیضاح 

 ۲,٤۷۸,۸۱۱ ۱,٦٥۲,۸٦۲ مصروفات تطویر أعمال
 ۲,٤۹۷,۸٦۹ ٦۸۸,٤٦۰ مخصص مطلوبات الزكاة المحتملة

 ۸,۱۱۷,۱۲۳ ٤,۷۹٤,۱٦۰ أخرى
   
 ۱۰٥٫۲۹۹٫۷۲۷ ۱۲۱,۷٤٤,۲۸۷ 
 

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٦۷  

 
 إیرادات/مصروفات أخرى، صافي .۲٥

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

   
 (۱۳٥,٥٦۹) (۱٦۰,٥۰٦) خسائر بیع ممتلكات، آالت ومعدات
 ۱۰,٥۰۱,۲۱٦ ۲۷,۷۱۳,۸٥٦ أدناه)ه" " إلىإیرادات أخرى (انظر اإلیضاح "أ" 

   
 ۲۷,٥٥۳,۳٥۰ ۱۰,۳٦٥,٦٤۷ 

 
 إیرادات أخرى تتضمن: 

 
لایر سعودي تم استالمھا كتعویض كامل ونھائي من أحد المقاولین لدى الشركات التابعة  ملیون ۱۱٫۱۹  )أ

للمجموعة. ویتعلق ذلك بمطالبات من المقاول في السنوات السابقة متعلقة بتصمیم المحطة وخدمات إشراف 
 استشاریة.

 
في شركة ستورك  ٪٤٥البالغة ملیون لایر سعودي كتسویة كاملة ونھائیة تتعلق ببیع بحصة الشركة األم  ٦ )ب

 )).۲( ۱-۷السعودیة للخدمات الفنیة المحدودة (إیضاح 
 

ملیون لایر سعودي تتعلق برد مخصص خاص بموضوع التقاضي مع میناء جدة اإلسالمي فیما یتعلق  ٤٫۸۹ )ج
 باستئجار األراضي والمستودعات بموجب مشورة مستشار قانوني إلحدى الشركات التابعة للمجموعة.

 
سعودي تمثل عكس مخصصات زائدة مقابل  لایر)ملیون  ٦٫۸۸م: مبلغ ۲۰۱٦ملیون لایر سعودي ( ۱٫۹۷ )د

 التزامات زكاة خاصة بسنوات سابقة، بناًء على القرارات وجلسات االستماع األخیرة للھیئة.
 

كة ة للشرملیون لایر سعودي یمثل تعویضات مستلمة من إحدى الشركات التابع ۲٫٥م، تم استالم ۲۰۱٦خالل  )ه
 مقابل مطالبات سنوات سابقة.

 
 الزكاة وضریبة الدخل .۲٦

 
 فیما یلي حركة مخصص الزكاة خالل السنة:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۹,٥۷۲,۰٦٦ ۹,۹٦۲,۱۷۹ ٦,٥۹۳,٦٦٥ ینایر ۱الرصید في 
 ۸,۱۱۹,٦۸٥ ٥,٥۱۳,۲۲۲ ٤,۳۷۸,۸۸۱ المحمل للسنة

 (۷,۷۲۹,٥۷۲) (۸,۸۸۱,۷۳٦) (٥,۸۷٦,٤٦٥) المدفوعة خالل السنة المبالغ
 ۹,۹٦۲,۱۷۹ ٦,٥۹۳,٦٦٥ ٥,۰۹٦,۰۸۱ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
 تم احتساب الزكاة على أساس القوائم المالیة غیر الموحدة للشركة وشركاتھا التابعة.

 
 فیما یلي حركة مخصص الضریبة خالل السنة:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۱,٤۰۲,٥۱۷ ۱,۱۳۷,۹۹۹ ۹٤۳,۱۳۸ ینایر ۱الرصید في 
 ۳,۷۳۸,۲٦٥ ۳,۸۱۷,۱۰۰ ۲,۳۲۳,۲۰۸ المحمل للسنة

 (٤,۰۰۲,۷۸۳) (٤,۰۱۱,۹٦۱) (۳,۸۰۸,۰۳۳) المدفوعة خالل السنة المبالغ
 ۱,۱۳۷,۹۹۹ ۹٤۳,۱۳۸ (٥٤۱,٦۸۷) دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
 یتعلق بحصص غیر مسیطرة في شركات تابعة.مخصص الضریبة خالل السنة 

 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٦۸  

 
 الزكاة وضریبة الدخل (تابع) .۲٦

 
 موقف الربوط الزكویة للمجموعة

 
 الشركة األم

 ملیون لایر سعودي على الربوطات ۲٥٫۸طالبت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") بالتزام إضافي بمبلغ 
م. وقد تقدمت الشركة باعتراض على ربط الھیئة. أصدرت لجنة االستئناف العلیا ۲۰۰۸م إلى  ۲۰۰۲للسنوات من 

ملیون لایر سعودي. لم یضع  ۹٫٥. وعقب صدور القرار، طالبت الھیئة بربط معدل تبلغ قیمتھ م۲۰۱٦في قرارھا 
عتراض" عند تقدیم اعتراض إلى لجنة االستئناف ملیون لایر سعودي تم دفعھا "مع اال ۳٫۹الربط في الحسبان مبلغ 

العلیا. قدمت الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة اعتراض ضد القرار الصادر عن لجنة االستئناف العلیا إلى دیوان 
 المظالم. باإلضافة إلى ذلك، طلبت الشركة من الھیئة إعادة النظر في ربطھا المعدل.

 
م بالتزام زكاة وضریبة استقطاع ۲۰۱۳م حتى ۲۰۰۹ئة ربوطات للسنوات من باإلضافة إلى ذلك، أصدرت الھی 

ملیون لایر سعودي، وقامت  ۰٫۰۱٦ملیون لایر سعودي. وقبلت الشركة بفرض زكاة بمبلغ  ۱۰٫۹٥إضافي بمبلغ 
تئناف قرارھا سبسداد الدفعات المتعلقة بھا. وقدمت الشركة استئنافاً على المبلغ المتبقي إلى الھیئة. أصدرت لجنة اال

ملیون لایر سعودي. قامت الشركة باالعتراض على قرار لجنة االستئناف العلیا وقدمت  ۷٫۱بتخفیض االلتزام إلى 
 ملیون لایر سعودي، بناًء على فھمھا لقرار اللجنة االبتدائیة. ۷٫۱ضماًنا بنكًیا بمبلغ 

 
 ۰٫٦۸۸زام زكاة إضافي بمبلغ لایر سعودي م بالت۲۰۱٥م و۲۰۱٤خالل السنة، أصدرت الھیئة ربوًطا للسنوات 

 ملیون لایر سعودي. وقد تقدمت الشركة باعتراض على ربوطات الھیئة.
 

وحتى تاریخ ھذا التقریر، لم تقم الھیئة  م.۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ حتى قدمت الشركة األم إقراراتھا الزكویة للسنوات
 م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱بإصدار ربوط للسنة المنتھیة في 

 
 تابعة شركات

 
(" "الشركات التابعة  شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وشركة البحر األحمر لتطویر الموانئ (

وطالبت الھیئة بالتزام  ۲۰۱۳حتى  ۲۰۱۱رفعت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") الربط النھائي للسنوات 
ودي. وقد تقدمت الشركة باعتراض على ھذه لایر سع ٤،۷٦۱،۹۰٥إضافي وفروق ضریبة استقطاع وزكاة تبلغ 

لایر سعودي. مع األخذ  ۱،۲۲۸،۹۲۹الربوط. خالل السنة، أصدرت الھیئة الربط المنقح بخفض المطلوبات بمبلغ 
لایر سعودي، فقد انخفض إجمالي االلتزامات ۲٦۸،٥٦٤بعین االعتبار الدفعة السابقة التي دفعتھا الشركة بمبلغ 

 لایر سعودي. قبلت الشركة الربوط المنقحة من الھیئة وھي بصدد تحدید المطلوبات. ۹٦۰،۳٦٥القائمة إلى 
 

م وقدمت ۲۰۱۰والضریبیة مع الھیئة حتى سنة  وأنھت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة ربوطھا الزكویة
م. وحتى تاریخ ھذا التقریر، لم تقم الھیئة بإصدار ربوط للسنوات ۲۰۱٦إقرارات الزكاة وضریبة الدخل حتى سنة 

 .م۲۰۱٦ إلىم ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 

م. وحتى تاریخ ۲۰۱٦تى سنة قامت شركة البحر األحمر لتطویر الموانئ بتقدیم إقرارات الزكاة وضریبة الدخل ح
 ھذا التقریر، لم تقم الھیئة حتى بإصدار الربوط.

 
(" "التابعة  الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودة(

وحتى  .۲۰۱٦وقدمت إقراراتھا الزكویة حتى سنة  ۲۰۰۸أنھت الشركة التابعة ربوطھا الزكویة مع الھیئة حتى سنة 
 .م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱م حتى ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱تاریخ ھذا التقریر، لم تقم الھیئة بإصدار ربوط للسنوات المنتھیة في 

 
(" "التابعة  شركة تشغیل الخدمات المساندة المحدودة(

من وحتى تاریخ ھذا التقریر، لم یتم استالم أي ربوط  م.۲۰۱٦قدمت الشركة التابعة إقراراتھا الزكویة حتى سنة 
 الھیئة.

 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

٦۹  

 
 الزكاة وضریبة الدخل (تابع) .۲٦

 
 موقف الربوط الزكویة للمجموعة (تابع)

 
"التابعة)  شركة كنداسة لخدمات المیاه (

وحتى  .م۲۰۱٦وقدمت إقراراتھا الزكویة حتى سنة  ۲۰۰۸أنھت الشركة التابعة ربوطھا الزكویة مع الھیئة حتى سنة 
 .۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱م حتى ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱تاریخ ھذا التقریر، لم تقم الھیئة بإصدار ربوط للسنوات المنتھیة في 

 
 ربحیة السھم .۲۷

 
یتم احتساب ربحیة السھم األساسي عن طریق قسمة ربح الفترة العائد إلى حملة األسھم العادیة للشركة األم على 

 ة المصدرة خالل السنة.المتوسط المرجح لعدد األسھم العادی
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۹۰,۲٥٦,۰۹٥ ٥۸,۸۱۱,٤۰٤ ربح الفترة العائد إلى حملة األسھم العادیة للشركة األم

 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة في اإلصدار
 

۸۱,٦۰۰,۰۰۰ 
 

۸۱,٦۰۰,۰۰۰ 
   

 ۱٫۱۱ ۰٫۷۲ الربحیة األساسیة والمخفضة للسھم
   

لایر سعودي للسھم على  ۱٫۳۳م بواقع ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱تم إعادة إدراج واحتساب ربحیة السھم للسنة المنتھیة في 
سھم، كما لو كان الحدث  ۸۱،٦۰۰،۰۰۰أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة بعد زیادة رأس المال إلى 

 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ذات الصلة.قد وقع في بدایة الفترة السابقة المعروضة وفًقا لمتطلبات 
 

إن ربحیة السھم المخفضة ھي نفس ربحیة السھم العادي حیث أن المجموعة لیس لدیھا أي أدوات مخفضة قید 
 اإلصدار.

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

۷۰  

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۲۸

 
فالمجموعة لدیھا االرتباطات وااللتزامات  ،۲٦باإلضافة إلى مطلوبات الزكاة المحتملة كما ھي موضحة في اإلیضاح 

 المحتملة التالیة:
 

ملیون لایر  ٥۰٫۲۷، أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة خطابات ضمان بمبلغ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
) مقابل ملیون لایر سعودي ۳۲٫۸۸م: ۲۰۱٦ینایر  ۱و  ملیون لایر سعودي ٤۱٫۱: م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱سعودي (

ینایر  ۱و  ملیون لایر سعودي ۱۹٫۷۳م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۲٫٤۳بمبلغ ھامش نقدي 
 ) والذي تم دفعھ.ملیون لایر سعودي ۱۱٫٥۱م: ۲۰۱٦

 
ملیون لایر  ۲۹٫٦، أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة اعتمادات مستندیة بمبلغ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 ).م: ال شيء لایر سعودي۲۰۱٦ینایر  ۱و  ملیون لایر سعودي ۷۷٫۸: م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱سعودي (
 

ملیون لایر سعودي  ۱٤٫۷۱م ارتباطات ألعمال رأسمالیة قید التنفیذ بمبلغ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لدى المجموعة كما في 
) تتعلق بصورة ملیون لایر سعودي ۲٦٫۰۹م: ۲۰۱٦ینایر  ۱و  ملیون لایر سعودي ۲٤٥٫٤: م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(

 رئیسیة بمشروع إنشاء المركز اللوجستي الجدید وإنشاء وتطویر محطة تحلیة المیاه.
 

لدى المجموعة عقود تأجیر تشغیلي متنوعة تتعلق بالمكاتب والمرافق (بموجب اتفاقیات امتیاز)، وأرض للمشروعات 
نة ھجریة مع خیار تجدید س ٤۰تحت اإلنشاء وسكن الموظفین. إن عقود اإلیجار لفترات أولیة تمتد من سنة وحتى 

العقود بعد انتھاء فترة عقود اإلیجار. إن مدفوعات عقود اإلیجار إما ثابتة أو تزداد سنویاً لتعكس القیم اإلیجاریة 
ملیون لایر سعودي  ۱۸٫۰٥م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱السائدة في السوق. بلغت مصروفات اإلیجار للسنة المنتھیة في 

 ).ملیون لایر سعودي ۲۲٫۳٤م: ۲۰۱٦ینایر  ۱و  ن لایر سعوديملیو ۲۷٫٥۳م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(
 

 دیسمبر، بلغت التزامات المجموعة دیسمبر بموجب عقود اإلیجار التشغیلي غیر القابلة لإللغاء كما یلي: ۳۱في 
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

۲۰۱٦ -- -- ۳۷,۲۷۳,۸۷٦ 
۲۰۱۷ -- ۲٥,۷۳٥,٥۹٦ ۲٥,۷۳٥,٥۹٦ 
۲۰۱۸ ۱۹٫۰۳۹٫٦۰۷ ۱۷,٥۰٥,٤۷۳ ۱۷,٥۰٥,٤۷۳ 
۲۰۱۹ ۱۹٫۰۰٥٫٤۷۲ ۱۷,٥۰٥,٤۷۳ ۱۷,٥۰٥,٤۷۳ 
۲۰۲۰ ۲۰٫۰۲٤٫۱۳٦ ۱۸٫٥۲٤٫۱۳٦ ۱۸٫٥۲٤٫۱۳٦ 
۲۰۲۱ ۱۸٫٤٦۱٫٤۷۰ ۱۸٫٤٦۱٫٤۷۰ ۱۸٫٤٦۱٫٤۷۰ 

٥۳٦٤٫٦٤۲٫٦۳ ۳٦٤٫٦٤۲٫٦۳٦ ما بعد ذلك  ۳٦٤٫٦٤۲٫٦۳٦ 
    
 ٤٤۱٫۱۷۳٫۳۲۱ ٤٦۲,۳۷٤,۷۸۳ ٤۹۹,٦٤۸,٦٦۰ 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

۷۱  

 
 قطاعات األعمال .۲۹

 
 لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:

 
 قطاع تطویر الموانئ والعملیات •
 قطاع تحلیة میاه البحر وتوزیعھا •
 الساحات اللوجستیة وخدمات الدعم •
 غیر موزعة: المركز الرئیسي للشركة ویتضمن األنشطة االستثماریة وعملیات المركز الرئیسي. •
 

 تقع قطاعات األعمال ھذه داخل المملكة العربیة السعودیة وتمثل وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموعة. 
 
تقوم اإلدارة العلیا للشركة مجلس إدارة الشركة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل وحدة أعمال استراتیجیة كل  

ك التابعة لإلدارة العلیا البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذل ثالثة أشھر على األقل. تتضمن نتائج القطاعات التي یتم
 تلك التي یمكن توزیعھا على أساس معقول.

 
وفیما یلي معلومات متعلقة بنتائج كل قطاع تابع. یتم قیاس األداء على أساس إیرادات القطاع، كما ھو وارد في تقاریر 

دارة العلیا. یعرض الجدول التالي معلومات القطاعات (الموجودات اإلدارة الداخلیة التي تتم مراجعتھا من قبل اإل
 ۳۱والمطلوبات واإلیرادات وصافي الربح) لكل قطاع من قطاعات األعمال كما وحتى نھایة السنة المنتھیة في 

 دیسمبر:
 

  القطاعات التابعة 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

تطویر 
الموانئ 
 والعملیات

(ألف لایر  
 سعودي)

الساحات 
اللوجستیة 

 وخدمات الدعم
(ألف لایر  

 سعودي)

قطاع تحلیة 
میاه البحر 
 وتوزیعھا

(ألف لایر 
 سعودي)

 اإلجمالي
(ألف لایر 
 سعودي)

 غیر موزعة
(ألف لایر 
 سعودي)

 اإلجمالي
(ألف لایر 
 سعودي)

       
 ٥۷۷,٥۹۷ -- ٥۷۷,٥۹۷ ۹۹,۱۳۳ ۱۰۹,٤۰۷ ۳٦۹,۰٥۷ إیرادات خارجیة

 (۱٥,۱۹۰) -- (۱٥,۱۹۰) (۷۱۳) (۱٤,٤۷۷) -- القطاعاتإیرادات بین 
 ٥٦۲,٤۰۷ -- ٥٦۲,٤۰۷ ۹۸,٤۲۰ ۹٤,۹۳۰ ۳٦۹,۰٥۷ إیرادات قطاعیة

       
 ۳۷۸٫۹۱۰ -- ۳۷۸٫۹۱۰ ٦٦,۳۲۰ ٥۱,۰٥٥ ۲٦۱٫٥۳٥ تكلفة اإلیرادات

تكلفة اإلیرادات بین 
 (۱٥,۱۹۰) -- (۱٥,۱۹۰) -- (۱۰,۸۹٦) (٤,۲۹٤) القطاعات

 ۳٦۳٫۷۲۰ -- ۳٦۳٫۷۲۰ ٦٦,۳۲۰ ٤۰,۱٥۹ ۲٥۷٫۲٤۱ القطاعیةالتكلفة 
       

مجموع األرباح 
 ۱۹۸٫٦۸۷ -- ۱۹۸٫٦۸۷ ۳۲,۱۰۰ ٥٤,۷۷۱ ۱۱۱٫۸۱٦ القطاعیة

       
العائد إلى  الربح

 ٥۸,۸۱۱ ۸,٥۰۹ ٥۰,۳۰۲ ۸,٤۰٤ ۲۱,۳۰۰ ۲۰,٥۹۸ مساھمي الشركة األم
       

 ۲,۷۸٤,۸۳٥ ۲٥۷,۹۲۲ ۲,٥۲٦,۹۱۳ ۲۲۸,٤۱٤ ۳۰۲,۷۷۳ ۱,۹۹٥,۷۲٦ موجودات قطاعیة
       

 ۱,۲٤۰,۷۷٤ ۲٦,۷٥۷ ۱,۲۱٤,۰۱۷ ۱۹,۱٥۸ ۳٦,٤۲۸ ۱,۱٥۸,٤۳۱ مطلوبات قطاعیة
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۷۲  

 
 قطاعات األعمال (تابع) .۲۹
  القطاعات التابعة 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

تطویر 
الموانئ 
 والعملیات

(ألف لایر  
 سعودي)

الساحات 
اللوجستیة 

 وخدمات الدعم
(ألف لایر  

 سعودي)

قطاع 
تحلیة میاه 

البحر 
 وتوزیعھا

(ألف لایر 
 سعودي)

 اإلجمالي
(ألف لایر 
 سعودي)

 غیر موزعة
(ألف لایر 
 سعودي)

 اإلجمالي
(ألف لایر 
 سعودي)

       
 ۷۰٥,۹۳۹ -- ۷۰٥,۹۳۹ ۱۰٦,۲۸۰ ۱۱٦,۲٤٦ ٤۸۳,٤۱۳ إیرادات خارجیة

 (۱٥,۱٦۷) -- (۱٥,۱٦۷) (٤۹۸) (۱٤,٦٦۹) -- إیرادات بین القطاعات
 ٦۹۰,۷۷۲ -- ٦۹۰,۷۷۲ ۱۰٥,۷۸۲ ۱۰۱,٥۷۷ ٤۸۳,٤۱۳ إیرادات قطاعیة

       
 ٤۱۳,۲۳۰ -- ٤۱۳,۲۳۰ ٦۷,۷۱۷ ٤۱,۰۸۲ ۳۰٤,٤۳۱ تكلفة اإلیرادات

تكلفة اإلیرادات بین 
 (۱٥,۱٦۷) -- (۱٥,۱٦۷) -- (۷,٤۰۲) (۷,۷٦٥) القطاعات

 ۳۹۸,۰٦۳ -- ۳۹۸,۰٦۳ ٦۷,۷۱۷ ۳۳,٦۸۰ ۲۹٦,٦٦٦ التكلفة القطاعیة
       

 ۲۹۲,۷۰۹ -- ۲۹۲,۷۰۹ ۳۸,۰٦٥ ٦۷,۸۹۷ ۱۸٦,۷٤۷ مجموع األرباح القطاعیة
       

 ةالعائد/ (الخسارة) الربح 
 ۹۰,۲٥٦ (٤۱۷) ۹۰,٦۷۳ ۱۲,۹٦٥ ۲٥,۷۱۰ ٥۱,۹۹۸ إلى مساھمي الشركة األم

       
 ۲,٦٥۸,٦۱۷ ۱۹۷,۰٦۲ ۲,٤٦۱,٥٥٥ ۲٦۱,۲۳۰ ۳۰۷,۲۸۱ ۱,۸۹۳,۰٤٤ موجودات قطاعیة

       
 ۱,۱۷۳,٤۲٥ ۲۷,٤۷۹ ۱,۱٤٥,۹٤٦ ۲٦,۳٥٥ ٤۰,۸۰٦ ۱,۰۷۸,۷۸٥ مطلوبات قطاعیة

 
 إدارة المخاطر المالیة .۳۰

 
إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة 

النقدیة ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار األخرى) ومخاطر االئتمان ومخاطر األجنبیة والقیمة العادلة والتدفقات 
السیولة. ویركز برنامج إدارة المخاطر بشكل عام على عدم إمكانیة التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى إلى تقلیل اآلثار 

للتحوط من التعرض لمخاطر السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة أدوات مالیة مشتقة 
 معینة.

 
 إطار إدارة المخاطر ۳۰-۱

 
تتولى اإلدارة العلیا إدارة المخاطر وفقاً لسیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم 

ع المخاطر ھي والتحوط ضد المخاطر المالیة من خالل تعاون وثیق مع الوحدات التشغیلیة للمجموعة. إن أھم أنوا
 مخاطر السیولة ومخاطر القیمة العادلة ومخاطر أسعار العموالت.ومخاطر االئتمان ومخاطر العملة 

 
یتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولیة عن تأسیس إدارة المخاطر في الشركة واإلشراف علیھا. إن اإلدارة التنفیذیة 

لمجموعة. ویجتمع الفریق بانتظام ویقدم تقاریره إلى مجلس مسؤولة عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر في ا
 اإلدارة حول أنشطتھ.

 
تتضمن األدوات المالیة المحملة على قائمة المركز المالي النقد وما في حكمھ، ذمم مدینة وأخرى، استثمارات، 

اسات المحاسبیة الھامة من السی ۳قروض، أدوات مالیة مشتقة، ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى. یبین اإلیضاح 
 طرق االعتراف الخاصة المتبعة.
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۷۳  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰

 
 مخاطر السوق ۳۰-۲

 
تتمثل مخاطر السوق في تعرض القیمة العادلة أو اإلیرادات من التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة للتذبذب 

ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العمولة، مخاطر نتیجة التغیر في أسعار السوق. تتضمن مخاطر السوق 
 العملة ومخاطر األسعار األخرى.

 
 مخاطر أسعار العمولة والفائدة ۳۰-۲-۱

 
تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثیر التغیرات في أسعار العموالت السائدة في  

السوق على المراكز المالي والتدفقات النقدیة للمجموعة. تنشأ مخاطر أسعار العمولة بشكل رئیسي من الودائع 
عومة وتخضع إلعادة التسعیر على أساس منتظم. قصیرة األجل. إن غالبیة قروض المجموعة ھي بأسعار فائدة م
م، دخلت المجموعة في مبادالت ۲۰۱۳م و۲۰۱۲وتراقب اإلدارة بانتظام التغیرات في أسعار الفائدة. خالل عامي 

معدالت الفائدة (األدوات المالیة المشتقة) إلدارة تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة. یتم تصنیف مبادالت معدالت 
 مخصص تحوط للتدفقات النقدیة.الفائدة ھذه ك

 
 تتمثل األدوات المالیة التي تحمل عمولة وفائدة للمجموعة فیما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    األدوات ذات المعدل الثابت

 ۱۰٦,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲٥٤,٥۰۰ ۱٥,۰۰۰,۰۰۰ ودائع مرابحة ألجل -موجودات مالیة 
 (۲٤,۹۳۳,٥۰۳) (۸,۹۲٦,٥٤٥) -- قروض وسلف -مطلوبات مالیة 

    
    األدوات ذات المعدل المتغیر

 (۹٤۰,٥٥۸,٥۲۸) (۹٦۷,۱۱٤,۱۷٦) (۱,۰۱۰,۷۹۳,۰٦۸) قروض وسلف -مطلوبات مالیة 
 ٤,۲۳٦ ۲٤,۹۳۰ -- موجودات –أدوات مالیة مشتقة 
 (۱۷,۲۷٦) (٥۰۹,۷۳۰) -- مطلوبات –أدوات مالیة مشتقة 

    
 الحساسیة لألدوات ذات المعدل الثابتتحلیل 

ال تحتسب المجموعة أي موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة ذات معدل ثابت بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح 
أو الخسارة، وال تقوم المجموعة بتحدید المشتقات (مبادالت معدالت الفائدة) كأدوات تحوط بموجب نموذج محاسبة 

 ادلة. وبالتالي، فإن التغیر في أسعار الفائدة في تاریخ التقریر لن یؤثر علی الربح أو الخسارة.التحوط للقیمة الع
 

 تحلیل الحساسیة لألدوات ذات المعدل المتغیر
مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، فإن التأثیر على حقوق  ٪۱أعلى/أقل بنسبة  إذا كان سعر فائدة سایبور

م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۰٫۱۱الملكیة والربح قبل الزكاة وضریبة الدخل للسنة سیكون 
 ملیون لایر سعودي). ۳٫۷٦م: ۲۰۱٦ینایر  ۱ملیون لایر سعودي وفي  ٤٫٥۸

 
 مخاطر العملة ۳۰-۲-۲

 
مخاطر العملة وھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف 
العمالت األجنبیة. تتم معامالت الشركة بصورة أساسیة باللایر السعودي والدوالر األمریكي. المعامالت األخرى 

وعة بأن تعرضھا لمخاطر العملة األجنبیة محدود نظرا التي تتم بعمالت أجنبیة تعتبر غیر ھامة. تعتقد إدارة المجم
ألن الدوالر األمریكي مربوط باللایر السعودي. تدار مخاطر العملة على أساس منتظم ویتم مراقبة تقلبات أسعار 

 الصرف بشكل مستمر.
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

۷٤  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰

 
 مخاطر االئتمان ۳۰-۲-۳

 
ما في أداة استثماریة على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة  مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة طرف

للطرف اآلخر. للحد من التعرض لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطویر عملیة الموافقة الرسمیة عند تطبیق 
 وتقوم بعمل مخصصحدود االئتمان على عمالئھا. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء 

 مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصیلھا.
 

 إن إجمالي الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان كما في تاریخ القوائم المالیة ھو كما یلي: 
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    األصول المالیة
 ٤,۲۳٦ ۲٤,۹۳۰ -- األدوات المالیة المشتقة

 ۷۳,۱٥٦,۹۷۸ ۷۰,۰۸٦,۸۳٦ ٦۳,۲٦۲,۲۹۲ ذمم مدینة تجاریة
 ۲٦,۱٦۳,۸۹۳ ۲۹,۷۱۹,۳۷٥ ٤٤,۱۰٦,۸۱۳ ذمم مدینة أخرى

 ۲٥۲,۳۸٤,۸۷٥ ۱۹٥,۱۰۳,٥٤۲ ۱٥۰,۳٥٥,۰۱۷ أرصدة لدى البنوك
 ۲٥۷,۷۲٤,۱۲۲ ۲۹٤,۹۳٤,٦۸۳ ۳٥۱,۷۰۹,۹۸۲ 

 
 البنوك محدودة نظرا لما یلي:إن مخاطر االئتمان على األرصدة المدینة واألرصدة لدى 

 
استنادا للتصنیف  A۱إلى  A۲یتم االحتفاظ باألرصدة النقدیة لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني جید تتراوح من  •

 االئتماني لمؤسسة مودیز. یحتفظ بجمیع الحسابات البنكیة لدى البنوك في المملكة العربیة السعودیة.
 ضمانات / تأمینات من عمالئھا. ال توجد لدى المجموعة سیاسة للحصول على •
 الوضع المالي لألطراف ذات العالقة مستقر. •

 
 أعمار مجموع الذمم المدینة التجاریة كما في تاریخ التقریر ھي كما یلي: 

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۲۷,٤٦۳,۸٦۷ ۳۳,٥٥۹,٦۱٦ ۱۸,۷٦۷,۹٤٦ غیر متجاوزة لتاریخ االستحقاق
    متجاوزة لتاریخ االستحقاق ولكن غیر منخفضة القیمة

 ٤۱,٤۷٥,٥۰٥ ۳۲,۲۲۳,۲۹۸ ۳۳,۰۷٦,۲۰۳ أقل من ثالثة أشھر
 ۱,۱۲۳,٤۰٥ ۱,۰۰۷,۳٥۲ ۳,۲۸۲,٥۸۷ أكثر من ثالثة أشھر وأقل من ستة أشھر

    متجاوزة لتاریخ االستحقاق ومنخفضة القیمة
 ۱,۰۳۰,۸٥۳ ۱,۳٦٤,۲۲۸ ٦,۳۱۲,۷۱۸ أكثر من ستة أشھر وأقل من سنة

 ۲,۰٦۳,۳٤۸ ۱,۹۳۲,۳٤۲ ۱,۸۲۲,۸۳۸ أكثر من سنة
 ٦۳,۲٦۲,۲۹۲ ۷۰,۰۸٦,۸۳٦ ۷۳,۱٥٦,۹۷۸ 

 (۳,۰۸٤,۹٦۹) (۲,٦٤۸,۷۹۹) (٥,٥٥۰,۹۳۹) بعد خصم: مخصص ذمم متاجرة مدینة مشكوك في تحصیلھا
    
 ٥۷,۷۱۱,۳٥۳ ٦۷,٤۳۸,۰۳۷ ۷۰,۰۷۲,۰۰۹ 

 
 والتاریخ. لم یكن ھناك مستحقات األعمار اإلنتاجیةعلى یتم احتساب مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا بناًء 

 متأخرة أو منخفضة القیمة من أطراف ذات عالقة.
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة)

 

۷٥  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰

 
 مخاطر االئتمان (تابع) ۳۰-۲-۳

 
ملیون لایر سعودي  ۱۰٫۳ألمر من أحد العمالء بمبلغ إحدى الشركات التابعة للمجموعة حصلت على سندات 

 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كضمان للمبلغ المستحق في 
   

 لم یكن ھناك مستحقات متأخرة أو منخفضة القیمة من أطراف ذات عالقة.
 

 الحركة في مخصص الذمم المدینة التجاریة المشكوك في تحصیلھا ھي كما یلي:
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

   
 ۳,۰۸٤,۹٦۹ ۲,٦٤۸,۷۹۹ الرصید في بدایة السنة

 (۳٦٦,۰۱٤) ۳,۷۷۷,۹۳٥ خالل السنة / (المعكوس) المحمل
 (۷۰,۱٥٦) (۸۷٥,۷۹٥) شطب خالل السنة

   
 ۲,٦٤۸,۷۹۹ ٥,٥٥۰,۹۳۹ الرصید في نھایة السنة

 
 مخاطر التركیز 
 

المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى حسب المنطقة الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم 
 الجغرافیة ھو كما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۹۹,۲۸۰,٥٤٥ ۹۹,۷۹۱,۹۲۰ ۱۰۷,۳٥٤,۹۸٦ المملكة العربیة السعودیة
 ٤۰,۳۲٦ ۱٤,۲۹۱ ۱٤,۱۱۹ الیمن -مناطق أخرى 

 ۱۰۷,۳٦۹,۱۰٥ ۹۹,۸۰٦,۲۱۱ ۹۹,۳۲۰,۸۷۱ 
 (۳,۰۸٤,۹٦۹) (۲,٦٤۸,۷۹۹) (٥,٥٥۰,۹۳۹) بعد خصم: مخصص ذمم متاجرة مدینة مشكوك في تحصیلھا

 ۱۰۱,۸۱۸,۱٦٦ ۹۷,۱٥۷,٤۱۲ ۹٦,۲۳٥,۹۰۲ 
 

 ٤ أكبر م:۲۰۱٦ینایر  ۱و  عمالء ٤م: أكبر ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱عمالء ( ٦م، یمثل أكبر ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱كما في 
) من مجموع األرصدة المدینة %۷٤م: ۲۰۱٦ینایر  ۱و  %٦۹م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱( %۷٦) حوالي عمالء

 المستحقة.



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۷٦  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰

 
 مخاطر السیولة ٤-۳۰-۲

 
مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض المنشأة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء 

 بتسلیم نقد أو أصل مالي آخر. وقد تنتج مخاطر السیولة عندبالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالیة والتي یتم تسویتھا 
عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. وتدار مخاطر السیولة من خالل المراقبة 

قدیة الداخلة نالمنتظمة لمدى توافر التمویل الالزم للوفاء بااللتزامات المستقبلیة وكذلك المراقبة الدقیقة للتدفقات ال
والتدفقات الخارجة من العملیات. فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة في نھایة فترة التقریر للمطلوبات المالیة. یتم تجمیع 

 المبالغ وال یتم عمل خصم لھا.
 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
 

 القیمة الدفتریة
 التدفقات النقدیة التعاقدیة

 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥سنة إلى  أقل من سنة
     

     مطلوبات مالیة غیر مشتقة
     

 ۲۰۱,٦۱٤,٤۱۱ ۷٥۰,۳۷۱,٥٥۱ ۱۷۸,۹٦۰,٥٦۹ ۹۸٦,۱۰۱,۷٦۸ قروض وسلف
     

ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات 
 -- -- ۱۲۷,٥۹٥,۹٦۳ ۱۲۷,٥۹٥,۹٦۳ متداولة أخرى

     
 ۱,۱۱۳,٦۹۷,۷۳۱ ۳۰٦,٥٥٦,٥۳۲ ۷٥۰,۳۷۱,٥٥۱ ۲۰۱,٦۱٤,٤۱۱ 
     

 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 
 القیمة الدفتریة

 التدفقات النقدیة التعاقدیة
 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥سنة إلى  أقل من سنة

     
     مطلوبات مالیة غیر مشتقة

     
 ۳٤۱,٥۷۸,٥۳٦ ٦۲٤,٦۱٤,٤۳۹ ۱٤۷,۹٥۳,۲۸۹ ۹٥۲,٤۱۹,٤٥۱ قروض وسلف

     
ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات 

 متداولة أخرى
 

۹٤,۹٥۱,٦٥٤ 
 

۹٤,۹٥۱,٦٥٤ 
 

-- 
 

-- 
     
 ۱,۰٤۷,۳۷۱,۱۰٥ ۲٤۲,۹۰٤,۹٤۳ ٦۲٤,٦۱٤,٤۳۹ ۳٤۱,٥۷۸,٥۳٦ 

     مطلوبات مالیة مشتقة
     

مبادالت معدالت الفائدة المستخدمة 
 للتحوط

 
٥۰۹,۷۳۰ 

 
٥۰۹,۷۳۰ 

 
-- 

 
-- 

     
 ٥۰۹,۷۳۰ ٥۰۹,۷۳۰ -- -- 

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۷۷  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰

 
 مخاطر السیولة (تابع) ٤-۳۰-۲

 
 م۲۰۱٦ینایر  ۱ 

 
 القیمة الدفتریة

 التدفقات النقدیة التعاقدیة
 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥سنة إلى  أقل من سنة

     
     مطلوبات مالیة غیر مشتقة

     
 ٤۳۷,٦۱۹,۱٥٥ ٥٤۰,۸۹٥,۳٥۷ ۱٤٤,۹۷۸,۰٤۰ ۹٥۰,٦٦۷,۷۲٤ قروض وسلف

     
تجاریة ومطلوبات متداولة ذمم دائنة 

 -- -- ۹۰,۸۹۳,٤٦۷ ۹۰,۸۹۳,٤٦۷ أخرى
     
 ۱,۰٤۱,٥٦۱,۱۹۱ ۲۳٥,۸۷۱,٥۰۷ ٥٤۰,۸۹٥,۳٥۷ ٤۳۷,٦۱۹,۱٥٥ 

     مطلوبات مالیة مشتقة
     

مبادالت معدالت الفائدة المستخدمة 
 للتحوط

 
۱۷,۲۷٦ 

 
۱۷,۲۷٦ 

 
-- 

 
-- 

     
 ۱۷,۲۷٦ ۱۷,۲۷٦ -- -- 

 
حدوث التدفقات النقدیة المتضمنة في تحلیل االستحقاق في وقت مبكر بشكل كبیر أو بمبالغ مختلفة لیس من المتوقع 

 بشكل كبیر.
 

 إدارة مخاطر رأس المال ٥-۳۰-۲
 

إن ھدف المجموعة عند إدارة رأس المال ھو الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة حتى تتمكن 
للمساھمین ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرین؛ والمحافظة على قاعدة رأسمالیة فعالة لنیل من مواصلة تقدیم عوائد 

 ثقة المستثمرین والدائنین والسوق واستدامة التطور المستقبلي ألعمالھا.
 

تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال في سیاق الظروف االقتصادیة وخصائص المخاطر للموجودات األساسیة. 
على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للمجموعة، على سبیل المثال، تعدیل مبلغ توزیعات األرباح للمحافظة 

 المدفوعة للمساھمین وإصدار أسھم جدیدة.
 

تقوم المجموعة بمراقبة العائد على رأس المال الموظف وإدخال التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف 
رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للمجموعة تعدیل مبلغ توزیعات األرباح المدفوعة االقتصادیة. للمحافظة على ھیكل 

 للمساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. كما تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة.
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 ۱,۱٦٥,٥۹۳,٤٦۰ ۱,۱۷۳,٤۲٥,٤۰٤ ۱٫۲٤۰٫۷۷۳٫٥۱٤ إجمالي المطلوبات

 (۲٥۲,٦٦۹,۰۲۱) (۱۹٥,٤۰٤,۳۲۰) (۱٥۰,۷۰۷,۹٤۱) یخصم: النقد وما في حكمھ
 ۹۱۲,۹۲٤,٤۳۹ ۹۷۸,۰۲۱,۰۸٤ ۱٫۰۹۰٫۰٦٥٫٥۷۳ صافي الدین

    
 ۱,٤۱٥,٥۷٦,۰٥۰ ۱,٤۸٥,۱۹۱,۹٥٥ ۱,٥٤٤,۰٦۱,۲٥۸ إجمالي حقوق الملكیة

 ۷,۲٥۰ ۲۸۹,۹٥۰ -- ةالتدفقات النقدیناقصا: احتیاطي التحوط مقابل تقلبات 
 ۱,٤۱٥,٥۸۳,۳۰۰ ۱,٤۸٥,٤۸۱,۹۰٥ ۱,٥٤٤,۰٦۱,۲٥۸ حقوق الملكیة المعدلة

    
 ٪٦٤٫٤۹ ٪٦٥٫۸٤ ٪۷۰٫٦۰ % -صافي المدینین بالمقارنة بنسبة حقوق الملكیة المعدلة 

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۷۸  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات ٦-۳۰-۲

 
یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل 
قیمتھا العادلة. وال یشمل ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة 

 قدیًرا معقوالً للقیمة العادلة.إذا كانت القیمة الدفتریة تمثل ت
 
 

 
 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة
القیمة 
العادلة 
ألدوات 
 التحوط

استثمارات 
 للبیعمتاحة 

محتفظ بھا 
لتاریخ 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲ المستوى ۱المستوى  قروض وذمم مدینة االستحقاق
         

         الموجودات المالیة:
األدوات المالیة 

 -- -- -- -- -- -- -- -- المشتقة
         

ذمم مدینة تجاریة 
 -- -- -- -- ۱۰۱,۸۱۸,۱٦٦ -- -- -- وأخرى

         
أرصدة لدى البنوك 

 -- -- -- -- ۱۳٥,۷۰۷,۹٤۱ -- -- -- وفي الصندوق
         

 -- -- -- -- -- ۱٥,۰۰۰,۰۰۰ -- -- ودائع مرابحة ألجل
         

استثمارات في 
 ٥۰,٤۸۷,۹۹٦ -- ٥۰,٤۸۷,۹۹٦ -- -- -- ٥۰,٤۸۷,۹۹٦ -- صنادیق مشتركة

         
 -- -- -- -- -- -- ۱۸,۸۳۸,۲۱۲ -- استثمار في أسھم

         
 -- ٦۹,۳۲٦,۲۰۸ ۱٥,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۷,٥۲٦,۱۰۷ -- ٥۰,٤۸۷,۹۹٥ -- ٦۰,٤۸۷,۹۹٦ 

 
 

 
 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة

القیمة العادلة 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  قروض وذمم مدینة ألدوات التحوط

       
       المطلوبات المالیة:

 -- -- -- -- ۹۸٦,۱۰۱,۷٦۸ -- قروض وسلف
       

ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات متداولة 
 -- -- -- -- ۱۲۷,٥۹٥,۹٦۳ -- أخرى

       
 -- -- -- -- -- -- األدوات المالیة المشتقة

       
 -- ۱,۱۱۳,٦۹۷,۷۳۱ -- -- -- -- 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۷۹  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات ٦-۳۰-۲

 
وتسلسل  مستویاتھایوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك 

قیمتھا العادلة. وال یشمل ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة 
 إذا كانت القیمة الدفتریة تمثل تقدیًرا معقوالً للقیمة العادلة.

 
 

 
 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٦

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة
القیمة 
العادلة 
ألدوات 
 التحوط

استثمارات 
 متاحة للبیع

محتفظ بھا 
لتاریخ 

 االستحقاق
 قروض

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  وذمم مدینة
         

         الموجودات المالیة:
األدوات المالیة 

 المشتقة
 

۲٤,۹۳۰ 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

۲٤,۹۳۰ 
 

-- 
 

۲٤,۹۳۰ 
         

مدینة تجاریة ذمم 
 وأخرى

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
۹۷,۱٥۷,٤۱۲ 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

         
أرصدة لدى البنوك 

 -- -- -- -- ۱۷٤,۱٤۹,۸۲۰ -- -- -- وفي الصندوق
         

 -- -- -- -- -- ۲۱,۲٥٤,٥۰۰ -- -- ودائع مرابحة ألجل
         

 -- -- -- -- -- -- ۱٦,۷۸۸,۰۱۱ -- استثمار في أسھم

         
 ۲٤,۹۳۰ ۱٦,۷۸۸,۰۱۱ ۲۱,۲٥٤,٥۰۰ ۲۷۱,۳۰۷,۲۳۲ -- ۲٤,۹۳۰ -- ۲٤,۹۳۰ 

 
 

 
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة

القیمة العادلة 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  قروض وذمم مدینة ألدوات التحوط

       
       المطلوبات المالیة:

 -- -- -- -- ۹٥۲,٤۱۹,٤٥۱ -- قروض وسلف
       

ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات متداولة 
 أخرى

 
-- ۹٤,۹٥۱,٦٥٤ -- -- -- -- 

       
 ٥۰۹,۷۳۰ -- ٥۰۹,۷۳۰ -- -- ٥۰۹,۷۳۰ األدوات المالیة المشتقة

       
 ٥۰۹,۷۳۰ ۱,۰٤۷,۳۷۱,۱۰٥ -- ٥۰۹,۷۳۰ -- ٥۰۹,۷۳۰ 

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۸۰  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات ٦-۳۰-۲

 
یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل 

قیمة العادلة لقیمتھا العادلة. وال یشمل ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا با
 إذا كانت القیمة الدفتریة تمثل تقدیًرا معقوالً للقیمة العادلة.

 
 

 
 
 م۲۰۱٦ینایر  ۱

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة
القیمة العادلة 

ألدوات 
 التحوط

استثمارات 
 متاحة للبیع

محتفظ بھا لتاریخ 
 االستحقاق

 قروض
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  وذمم مدینة

         
         الموجودات المالیة:

األدوات المالیة 
 ٤,۲۳٦ -- ٤,۲۳٦ -- -- -- -- ٤,۲۳٦ المشتقة

         
ذمم مدینة تجاریة 

 -- -- -- -- ۹۹,۳۲۰,۸۷۱ -- -- -- وأخرى
         

أرصدة لدى البنوك 
 -- -- -- -- ۱٤٦,٦٦۹,۰۲۱ -- -- -- وفي الصندوق

         
 -- -- -- -- -- ۱۰٦,۰۰۰,۰۰۰ -- -- ودائع مرابحة ألجل

         
  استثمار في أسھم

-- 
 

۱۸,۰۷٥,۹۲٥ 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

         
 ٤,۲۳٦ ۱۸,۰۷٥,۹۲٥ ۱۰٦,۰۰۰,۰۰۰ ۲٤٥,۹۸۹,۸۹۲ -- ٤,۲۳٤ -- ٦,۲۳٦ 

 
 

 
 
 م۲۰۱٦ینایر  ۱

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة

القیمة العادلة 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  قروض وذمم مدینة ألدوات التحوط

       
       المطلوبات المالیة:

 -- -- -- -- ۹٥۰,٦٦۷,۷۲٤ -- قروض وسلف
       

ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات 
 -- -- -- -- ۹۰,۸۹۳,٤٦۷ -- متداولة أخرى

       
 ۱۷,۲۷٦ -- ۱۷,۲۷٦ -- -- ۱۷,۲۷٦ األدوات المالیة المشتقة

       
 ۱۷,۲۷٦ ۱,۰٤۱,٥٦۱,۱۹۱ -- ۱۷,۲۷٦ -- ۱۷,۲۷٦ 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۸۱  

 
 تفسیر التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة .۳۱

 
م، ھي ۲۰۱۷دیس���مبر  ۳۱، فإن ھذه القوائم المالیة الموحدة للس���نة المنتھیة في ۱-۲كما ھو مبین في اإلیض���اح رقم 

الموحدة الس����نویة األولى للمجموعة التي یتم إعدادھا وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعتمدة في القوائم المالیة 
ینایر  ۰۱المملكة العربیة الس���عودیة. وباإلض���افة إلى ذلك، فقد تم إعداد المركز المالي االفتتاحي للمجموعة كما في 

 ولیة للتقاریر المالیة.م والذي یمثل تاریخ تحول المجموعة للمعاییر الد۲۰۱٦
 

توض�������یًحا ا لمدى تأثیر التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على  ۷-۳۱إلى  ۱-۳۱تقدم اإلیض�������احات من 
م؛ والقوائم الموحدة للربح أو الخس��ارة ۲۰۱٦ ینایر ۱وم ۲۰۱٦دیس��مبر  ۳۱المركز المالي الموحد الس��ابق كما في 

بما في ذلك طبیعة وأثر التغیرات الھامة  م،۲۰۱٦دیس��مبر  ۳۱للس��نة المنتھیة في والدخل الش��امل اآلخر للمجموعة 
في الس��یاس��ات المحاس��بیة مقارنًة بتلك المس��تخدمة في القوائم المالیة الموحدة الس��نویة للمجموعة، وفًقا لمعاییر الھیئة 

 م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  القانونیین،السعودیة للمحاسبین 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۸۲  

  
 تفسیر التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع) .۳۱

  
 تسویة قائمة المركز المالي الموحدة ۳۱-۱

 
  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في   

 اإلیضاح

معاییر المحاسبة 
المتعارف علیھا 
للھیئة السعودیة 

 للمحاسبین
 القانونیین

تأثیر التحول إلى 
المعاییر الدولیة 
إلعداد التقاریر 

 المالیة
 

 إعادة تبویب

 
المعاییر الدولیة 
إلعداد التقاریر 

 المالیة
  الموجودات

    
      الموجودات غیر المتداولة:

 ممتلكات وآالت ومعدات
۳۱-٥ 
(ھـ) (ب) 

 ٦-۳۱و 
 ۷٤٥,۱۰۸,٤٦٦ (۱٥۳,۲۸۸,۲۹٦) (۱۲,۷۳۷,٥۹۰) ۹۱۱,۱۳٤,۳٥۲ (ب و ج)

(ب  ٦-۳۱  موجودات غیر ملموسة
 ۱,۳۰۷,۷۹٥,۱٥٤ ۱٤,۳۱۰,۸٤۸ -- ۱,۲۹۳,٤۸٤,۳۰٦ و د)

 -- (۸,۷۷٦,۷٦۰) -- ۸,۷۷٦,۷٦۰ (د) ٦-۳۱ الشھرة
 ۱٤۷,۷٥٤,۲۰۸ ۱٤۷,۷٥٤,۲۰۸ -- -- (ج) ٦-۳۱ العقارات االستثماریة

(أ،  ٥-۳۱ االستثمارات
 ۱۱۷,٤۷۳,۲۸۱ -- (۱,۳۰۳,٦٤۱) ۱۱۸,۷۷٦,۹۲۲ ب و و)

 ۲,۳۱۸,۱۳۱,۱۰۹ -- (۱٤,۰٤۱,۲۳۱) ۲,۳۳۲,۱۷۲,۳٤۰  إجمالي الموجودات غیر المتداولة
      

  الموجودات المتداولة:
    

 ۳۱,۱۲۰,۲۱۸ -- (۱۰,۰٥۸,٦٦۲) ٤۱,۱۷۸,۸۸۰ (ه) ٥-۳۱ المخزون
 ۲٤,۹۳۰ -- -- ۲٤,۹۳۰  األدوات المالیة المشتقة

 ۱۱۳,۹۳٦,۷۸۲ -- -- ۱۱۳,۹۳٦,۷۸۲  ذمم مدینة تجاریة وأخرى
 ۱۹٥,٤۰٤,۳۲۰ -- -- ۱۹٥,٤۰٤,۳۲۰  النقد وما في حكمھ

  ۳٤۰,٤۸٦,۲٥۰ -- (۱۰,۰٥۸,٦٦۲) ۳٥۰,٥٤٤,۹۱۲  إجمالي الموجودات المتداولة
     

 ۲,٦٥۸,٦۱۷,۳٥۹ -- (۲٤,۰۹۹,۸۹۳) ۲,٦۸۲,۷۱۷,۲٥۲  إجمالي الموجودات
      

      حقوق الملكیة والمطلوبات
 ٦۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -- -- ٦۸۰,۰۰۰,۰۰۰  رأس المال

 ۳٦,٤۰۹,۰٦۳ -- -- ۳٦,٤۰۹,۰٦۳  عالوة إصدار
 ۳۹,۷٥۸,۷۱۲ -- -- ۳۹,۷٥۸,۷۱۲  احتیاطي نظامي
 ۱۹,۸٦۹,۸۱۳ -- -- ۱۹,۸٦۹,۸۱۳  احتیاطي خاص

 ۸,۰٦۱,۳۸٥ -- (۳۸٥,۱۷٥) ۸,٤٤٦,٥٦۰ (د) ٥-۳۱ االحتیاطیات األخرى
 ۲۲٤,۲۱۸,٤۳۱ -- (۱٥,۲۹۸,۱۰۹) ۲۳۹,٥۱٦,٥٤۰ (أ) ۳-۳۱ أرباح مبقاة

 حقوق الملكیة العائدة إلى
 المساھمین في الشركة األم 

 
 

 
۱,۰۲٤,۰۰۰,٦۸۸ 

 
(۱٥,٦۸۳,۲۸٤) -- 

 
۱,۰۰۸,۳۱۷,٤۰٤ 

 ۳-۳۱ الحصص غیر المسیطرة
 ٤۷٦,۸۷٤,٥٥۱ -- (٦,۹۲٥,٦۱۳) ٤۸۳,۸۰۰,۱٦٤ (ب) و (د)

 ۱,٤۸٥,۱۹۱,۹٥٥ -- (۲۲,٦۰۸,۸۹۷) ۱,٥۰۷,۸۰۰,۸٥۲ (ج) ۳-۳۱ إجمالي حقوق الملكیة
      

      المطلوبات غیر المتداولة:
 ۸۳٦,٤۰۱,٥۸۱ -- -- ۸۳٦,٤۰۱,٥۸۱  قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة 

 ۲۱,۸۸۳,۸۲۱ -- (۱,٤۹۰,۹۹٦) ۲۳,۳۷٤,۸۱۷ (أ) ٥-۳۱ مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 ٥٤,٦۰۲,٤٤٥ -- -- ٥٤,٦۰۲,٤٤٥  مخصصات طویلة األجل

 ۹۱۲,۸۸۷,۸٤۷ -- (۱,٤۹۰,۹۹٦) ۹۱٤,۳۷۸,۸٤۳  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة
      

      مطلوبات متداولة:
الجزء المتداول من قروض طویلة األجل 

 وتسھیالت بنكیة
 

۱۱٦,۰۱۷,۸۷۰ -- -- ۱۱٦,۰۱۷,۸۷۰ 
 ۷,٥۳٦,۸۰۳ ۷,٥۳٦,۸۰۳ -- -- (أ) ٦-۳۱ زكاة وضریبة دخل مستحقة

ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات متداولة 
 أخرى

 
 ۱۳٦,٤۷۳,۱٥٤ (۷,٥۳٦,۸۰۳) -- ۱٤٤,۰۰۹,۹٥۷ (أ) ٦-۳۱

 ٥۰۹,۷۳۰ -- -- ٥۰۹,۷۳۰  األدوات المالیة المشتقة
 ۲٦۰,٥۳۷,٥٥۷ -- -- ۲٦۰,٥۳۷,٥٥۷  إجمالي المطلوبات المتداولة

      
 ۱,۱۷۳,٤۲٥,٤۰٤ -- (۱,٤۹۰,۹۹٦) ۱,۱۷٤,۹۱٦,٤۰۰  إجمالي المطلوبات

      
 ۲,٦٥۸,٦۱۷,۳٥۹ -- (۲٤,۰۹۹,۸۹۳) ۲,٦۸۲,۷۱۷,۲٥۲  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات
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۸۳  

 
 تفسیر التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)   .۳۱

 
 )تسویة قائمة المركز المالي الموحدة (تابع ۳۱-۱

 
  م۲۰۱٦ینایر  ۱كما في   

 اإلیضاح

معاییر المحاسبة 
 ةالمتعارف علیھا للھیئ

السعودیة للمحاسبین 
 القانونیین

تأثیر التحول إلى 
المعاییر الدولیة 
إلعداد التقاریر 

 إعادة تبویب المالیة
المعاییر الدولیة 
 إلعداد التقاریر

 المالیة 
      الموجودات

      الموجودات غیر المتداولة:

 وآالت ومعداتممتلكات 
(ب)  ٥-۳۱

-۳۱(ه) و 
 ٥٤۲,۸٤۰,٥۲۱ (۱٥٦,۷۱۲,۷۷۲) (۸,۱۰۰,۲۱۰) ۷۰۷,٦٥۳,٥۰۳ (ب و ج) ٦

(ب  ٦-۳۱  موجودات غیر ملموسة
 ۱,۳۷۲,٦۳۹,۲۲۹ ۱۱,٥۱۸,۳٤٤ -- ۱,۳٦۱,۱۲۰,۸۸٥ و د)

 -- (۸,۷۷٦,۷٦۰) -- ۸,۷۷٦,۷٦۰ (د) ٦-۳۱ الشھرة
 ۱٥۳,۹۷۱,۱۸۸ ۱٥۳,۹۷۱,۱۸۸ -- -- (ج) ٦-۳۱ العقارات االستثماریة

(أ،  ٥-۳۱ االستثمارات
 ۱۱۳,۳٦٦,٦٤۷ -- (۱,۱۷٤,۹۲۹) ۱۱٤,٥٤۱,٥۷٦ ب و و)

 ٤,۲۳٦ -- -- ٤,۲۳٦  األدوات المالیة المشتقة
 ۲,۱۸۲,۸۲۱,۸۲۱ -- (۹,۲۷٥,۱۳۹) ۲,۱۹۲,۰۹٦,۹٦۰  إجمالي الموجودات غیر المتداولة

      
      الموجودات المتداولة:

 ۲۷,۱۱۳,٤۱٥ -- (۱۰,۰٥۸,٦٦۲) ۳۷,۱۷۲,۰۷۷ (ه) ٥-۳۱ المخزون
 ۱۱۸,٥٦٥,۲٥۳ -- -- ۱۱۸,٥٦٥,۲٥۳  ذمم مدینة تجاریة وأخرى

 ۲٥۲,٦٦۹,۰۲۱ -- -- ۲٥۲,٦٦۹,۰۲۱  النقد وما في حكمھ
  ۳۹۸,۳٤۷,٦۸۹ -- (۱۰,۰٥۸,٦٦۲) ٤۰۸,٤۰٦,۳٥۱  إجمالي الموجودات المتداولة

     
 ۲,٥۸۱,۱٦۹,٥۱۰ -- (۱۹,۳۳۳,۸۰۱) ۲,٦۰۰,٥۰۳,۳۱۱  إجمالي الموجودات

      
      حقوق الملكیة والمطلوبات

 ٦۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -- -- ٦۸۰,۰۰۰,۰۰۰  رأس المال
 ۳٦,٤۰۹,۰٦۳ -- -- ۳٦,٤۰۹,۰٦۳  عالوة إصدار

 ۳۰,٥٤۹,٤۹٦ -- -- ۳۰,٥٤۹,٤۹٦  احتیاطي نظامي
 ۱٥,۲٦٥,۲۰٥ -- -- ۱٥,۲٦٥,۲۰٥  احتیاطي خاص

 ۱۳,۱٥۱,۷٤۳ -- -- ۱۳,۱٥۱,۷٤۳  احتیاطیات أخرى
 ۱۸٤,۱۷۰,٦٤٦ -- (۱۲,٤٦۷,٥٥٥) ۱۹٦,٦۳۸,۲۰۱ (أ) ۳-۳۱ أرباح مبقاة

حقوق الملكیة العائدة إلى المساھمین 
  في الشركة األم

 
 

۹۷۲,۰۱۳,۷۰۸ 
 

(۱۲,٤٦۷,٥٥٥) -- 
 

۹٥۹,٥٤٦,۱٥۳ 
 ٤٥٦,۰۲۹,۸۹۷ -- (٥,۸٦۲,۹۰٥) ٤٦۱,۸۹۲,۸۰۲ (ب) ۳-۳۱ الحصص غیر المسیطرة

 ۱,٤۱٥,٥۷٦,۰٥۰ -- (۱۸,۳۳۰,٤٦۰) ۱,٤۳۳,۹۰٦,٥۱۰ (ج) ۳- ۳۱ إجمالي حقوق الملكیة
      

      المطلوبات غیر المتداولة:
 ۸۳۸,۱۸٥,۰۸٦ -- -- ۸۳۸,۱۸٥,۰۸٦  قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة

مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
 ۲۰,٦۳٥,٥۹۷ -- (۱,۰۰۳,۳٤۱) ۲۱,٦۳۸,۹۳۸ (أ) ٥-۳۱ للموظفین

 ٤٤,٦٦۱,۲۳۳ -- -- ٤٤,٦٦۱,۲۳۳  مخصصات طویلة األجل
 ۱۷,۲۷٦ -- -- ۱۷,۲۷٦  األدوات المالیة المشتقة

 ۹۰۳,٤۹۹,۱۹۲ -- (۱,۰۰۳,۳٤۱) ۹۰٤,٥۰۲,٥۳۳  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة
      

      مطلوبات متداولة:
الجزء المتداول من قروض طویلة 

 ۱۱۲,٤۸۲,٦۳۸ -- -- ۱۱۲,٤۸۲,٦۳۸  األجل وتسھیالت بنكیة
 ۱۱,۱۰۰,۱۷۸ ۱۱,۱۰۰,۱۷۸ -- -- (أ) ٦-۳۱ زكاة وضریبة دخل مستحقة

ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات متداولة 
 ۱۳۸,٥۱۱,٤٥۲ (۱۱,۱۰۰,۱۷۸) -- ۱٤۹,٦۱۱,٦۳۰ (أ) ٦-۳۱ أخرى

 ۲٦۲,۰۹٤,۲٦۸ -- -- ۲٦۲,۰۹٤,۲٦۸  إجمالي المطلوبات المتداولة
      

 ۱,۱٦٥,٥۹۳,٤٦۰ -- (۱,۰۰۳,۳٤۱) ۱,۱٦٦,٥۹٦,۸۰۱  إجمالي المطلوبات
      

 ۲,٥۸۱,۱٦۹,٥۱۰ -- (۱۹,۳۳۳,۸۰۱) ۲,٦۰۰,٥۰۳,۳۱۱  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات
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 الموحدة للربح أو الخسارة الدخل الشامل األخر تسویة القوائم ۳۱-۲

 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 اإلیضاح

معاییر المحاسبة 
المتعارف علیھا 
للھیئة السعودیة 

 للمحاسبین القانونیین

تأثیر التحول إلى 
المعاییر الدولیة 
إلعداد التقاریر 

 إعادة تبویب  المالیة

المعاییر الدولیة 
التقاریر إلعداد 

 المالیة
      

 ٦۹۰,۷۷۲,۱٥۰ ٥۰,٤٥۳,۷٥۸ -- ٦٤۰,۳۱۸,۳۹۲ (و) ٦-۳۱ إیرادات

 تكلفة اإلیرادات
(ب)  ٥-۳۱

-۳۱(ه) و 
 (۳۹۸,۰٦۳,۱۸۰) (٥۰,٤٥۳,۷٥۸) (٤,٦۳۷,۳۸۰) (۳٤۲,۹۷۲,۰٤۲) (و) ٦

      
 ۲۹۲,۷۰۸,۹۷۰ -- (٤,٦۳۷,۳۸۰) ۲۹۷,۳٤٦,۳٥۰  مجمل الربح

      
)۱۲٫۹۸۲٫۰٤۲(  وتسویقمصروفات بیع   -- -- )۱۲٫۹۸۲٫۰٤۲(  

)۱۲۲٫۹٤٤٫۲۹۱( (أ) ٥-۳۱ مصروفات عمومیة وإداریة  ۱,۲۰۰,۰۰٤ -- )۱۲۱٫۷٤٤٫۲۸۷(  
 ۱۰,۳٦٥,٦٤۷ (۱,٦٤۷,۷۲۲) -- ۱۲,۰۱۳,۳٦۹ (ه) ٦-۳۱ إیرادات أخرى
 ۱٦۸,۳٤۸,۲۸۸ (۱,٦٤۷,۷۲۲) (۳,٤۳۷,۳۷٦) ۱۷۳,٤۳۳,۳۸٦  الدخل التشغیلي

      
 (۳٦,۲۷۹,۲۲۲) -- -- (۳٦,۲۷۹,۲۲۲)  التمویلتكالیف 

 ۱,٦٤۷,۷۲۲ ۱,٦٤۷,۷۲۲ -- -- (ه) ٦-۳۱ إیرادات تمویل
الحصة في نتائج شركات زمیلة 

محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة، 
 بالصافي

(أ،  ٥-۳۱
 ۱۱,٦٥۰,۲۲٤ -- ۳۹٦,۸٥۷ ۱۱,۲٥۳,۳٦۷ ب و و)

      
 ۱٤٥,۳٦۷,۰۱۲ -- (۳,۰٤۰,٥۱۹) ۱٤۸,٤۰۷,٥۳۱  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل

      
 (۹,۳۳۰,۳۲۲) -- (۳,۸۱۷,۱۰۰) (٥,٥۱۳,۲۲۲) (ج) ٥-۳۱ الزكاة وضریبة الدخل

      
 ۱۳٦,۰۳٦,٦۹۰ -- (٦,۸٥۷,٦۱۹) ۱٤۲,۸۹٤,۳۰۹  الربح خالل الفترة

      
      الدخل الشامل اآلخر

      
بنود لن یعاد تصنیفھا إلى ربح أو 

      خسارة
 (۷۱۲,۳٤۹) -- (۷۱۲,۳٤۹) -- (أ) ٥-۳۱ إعادة قیاس التزامات المزایا المحددة

      

الحصة في الخسائر اإلكتواریة في 
شركات زمیلة مستثمر فیھا بطریقة 

 (٥۲٥,٥٦۹) -- (٥۲٥,٥٦۹) -- (أ) ٥-۳۱ حقوق الملكیة
      

بنود قد یعاد تصنیفھا الحًقا إلى ربح 
      أو خسارة

ة الحص -تحوطات التدفقات النقدیة 
  الفاعلة في التغیرات في القیمة العادلة

 
-- 

 
(٤۷۱,۷٦۰) -- 

 
(٤۷۱,۷٦۰) 

      

 -الموجودات المالیة المتاحة للبیع 
 صافي التغیر في القیمة العادلة

  
-- 

 
(۱,۲۸۷,۹۱٤) 

 
-- 

 
(۱,۲۸۷,۹۱٤) 

      

الدخل الشامل اآلخر للفترة، 
بعد خصم الزكاة وضریبة بالصافي 

 الدخل

 

-- (۲,۹۹۷,٥۹۲) -- (۲,۹۹۷,٥۹۲) 
      

 ۱۳۳,۰۳۹,۰۹۸ -- (۹,۸٥٥,۲۱۱) ۱٤۲,۸۹٤,۳۰۹  إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 تفسیر التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)    .۳۱

  
 تسویة حقوق الملكیة ۳۱-۳

 
 أرباح مبقاة )أ

 
 فیما یلي تفاصیل (النقص)/الزیادة في األرباح المبقاة الناتجة عن التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة:

 
 

 اإلیضاح
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

بموجب معاییر المحاسبة المتعارف  األرباح المبقاة
علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین كما 

 ۱۹٦,٦۳۸,۲۰۱ ۲۳۹,٥۱٦,٥٤۰  في
    

 (۱۱,٤٥٥,۱۲۱) (۱٤,٥۱۲,٤۷۱) (ب) و (ه) ٥-۳۱ ممتلكات وآالت ومعدات
استثمارات في شركات زمیلة محاسب عنھا بطریقة 

 حقوق الملكیة
(أ، ب و  ٥-۳۱

 (۱,۱۷٤,۹۲۹) (۱,۳۰۳,٦٤۱) و)
 ٥۳۳,٤۳۹ ۱,۳٥۷,۸٦٤ (أ) ٥-۳۱  مزایا الموظفین

 (۳۷۰,۹٤٤) (۳۷۰,۹٤٤) (ه) ٥-۳۱ المخزون
الحصة في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الشركات 

 -- (٤٦۸,۹۱۷) (أ) ٥-۳۱  التابعة
 (۱۲,٤٦۷,٥٥٥) (۱٥,۲۹۸,۱۰۹)  التغییر في األرباح المبقاة

بموجب المعاییر الدولیة إلعداد  األرباح المبقاة
 ۱۸٤,۱۷۰,٦٤٦ ۲۲٤,۲۱۸,٤۳۱  التقاریر المالیة كما في

 
 الحصص غیر المسیطرة )ب
 

فیما یلي تفاصیل (النقص)/الزیادة في الحصص غیر المسیطرة الناتجة عن التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر 
 المالیة:

 
 اإلیضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
معاییر المحاسبة  الحصص غیر المسیطرة بموجب

المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة كما 
 ٤٦۱,۸۹۲,۸۰۲ ٤۸۳,۸۰۰,۱٦٤  في

    
(ب) و  ٥-۳۱ ممتلكات وآالت ومعدات

 (٦,۰۸٥,٥۱۱) (۷,٦٦٥,٥٤۱) (ه)
 ٤٦۹,۹۰۲ ۸٤٥,٤۸۱ (أ) ٥-۳۱ مزایا الموظفین

 (۲٤۷,۲۹٦) (۲٤۷,۲۹٦) (ه) ٥-۳۱ المخزون
 -- ۳۸٥,۱۷٥ (د) ٥-۳۱ تأثیر تخفیض نسبة الملكیة في شركة تابعة 

الحصة في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الشركات 
 -- (۲٤۳,٤۳۲) (أ) ٥-۳۱ التابعة

 (٥,۸٦۲,۹۰٥) (٦,۹۲٥,٦۱۳)  التغیر في الحصص غیر المسیطرة
 الحصص غیر المسیطرة بموجب

 ٤٥٦,۰۲۹,۸۹۷ ٤۷٦,۸۷٤,٥٥۱  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة كما في 
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 تسویة حقوق الملكیة (تابع) ۳۱-۳

 
  إجمالي حقوق الملكیة )ج

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
  م۲۰۱٦

  
بموجب معاییر المحاسبة المتعارف علیھا إجمالي حقوق الملكیة 

 ۱,٤۳۳,۹۰٦,٥۱۰ ۱,٥۰۷,۸۰۰,۸٥۲ للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین كما في
   

 (۱۷,٥٤۰,٦۳۲) (۲۲,۱۷۸,۰۱۲) (ه)) و(ب )  ٥-۳۱ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 
 (۱,۱۷٤,۹۲۹) (۱,۳۰۳,٦٤۱) و)) و(أ، ب  ٥-۳۱استثمار في شركات زمیلة (إیضاح 

 ۱,۰۰۳,۳٤۱ ۲,۲۰۳,۳٤٥ (أ)) ٥-۳۱مزایا الموظفین (إیضاح 
 (٦۱۸,۲٤۰) (٦۱۸,۲٤۰) (ھـ)) ٥-۳۱المخزون (إیضاح 

 -- (۷۱۲,۳٤۹) (أ)) ٥-۳۱الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات التابعة (إیضاح 
 (۲۲,٦۰۸,۸۹۷) (۱۸,۳۳۰,٤٦۰) 
   

 ۱,٤۱٥,٥۷٦,۰٥۰ ۱,٤۸٥,۱۹۱,۹٥٥ إلعداد التقاریر كما فيإجمالي حقوق الملكیة بموجب المعاییر الدولیة 
 

 فھرس اإلیضاحات حول التسویات ٤-۳۱
 

التغییرات بسبب التحول من معاییر المحاسبة المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى المعاییر 
 الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

 
 (أ)) ٥-۳۱مزایا الموظفین (إیضاح  )أ

 
 (ب)) ٥-۳۱تكوین ومراجعة األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح  )ب

 
 (ج)) ٥-۳۱مستحقات الزكاة وضریبة الدخل (إیضاح  )ج

 
 (د)) ٥-۳۱(إیضاح  تأثیر تخفیض نسبة الملكیة في شركة تابعة )د

 
 ٥-۳۱المخزونات) (المالحظة قطع الغیار الرأسمالیة واالستھالك ذات الصلة (بما في ذلك المخصصات مقابل  )ه

 (ھـ))
 

 ))و( ٥-۳۱مصروفات ما قبل التشغیل لشركة زمیلة (إیضاح  -الموجودات غیر الملموسة  )و
 

 التغیرات بسبب تحسین العرض وإعادة التصنیف
 
 (أ)) ٦-۳۱مستحقات الزكاة وضریبة الدخل (إیضاح  )أ

 (ب)) ٦-۳۱موجودات غیر ملموسة أخرى (إیضاح  )ب
 (ج)) ٦-۳۱االستثماریة (إیضاح العقارات  )ج
 (د)) ٦-۳۱الشھرة (إیضاح  )د
 (ه)) ٦-۳۱إیرادات تمویل (إیضاح  )ه
 (و)) ٦-۳۱إیرادات وتكالیف إیرادات (إیضاح  )و
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۸۷  

 
 تفسیر التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع) .۳۱

 
 إیضاحات حول التسویات ٥-۳۱

 
 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على النحو التالي:یمكن تلخیص آثار التحول إلى 

 
 مزایا الموظفین )أ
 

وفقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، قامت المجموعة باحتساب التزامات 
ر لسعودیة. عند التحول إلى المعاییمكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقا لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربیة ا

الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، قامت المجموعة باحتساب مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كالتزام مزایا محددة. وبناء 
علیھ، قامت المجموعة بإجراء تقییم إكتواري تفصیلي لحساب التزامات المنافع المحددة المرحلیة وفقا للمعاییر الدولیة 

وما بعده باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. إن أثر ھذا التحول على  ۲۰۱٦ینایر  ۱تقاریر المالیة كما في لل
المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وقائمة الربح أو الخسارة والدخل 

لى االستثمار في الشركات الزمیلة والحصة ذات الصلة من الربح أو الخسارة الشامل اآلخر وحقوق الملكیة وتأثیرھا ع
  ھي كما یلي:

 كما في 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱٦

 كما في
ینایر  ۱ 

 م۲۰۱٦
   التأثیر على قائمة المركز المالي

   
   مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 تأثیر الربح والخسارة في -النقص في المطلوبات 
 الفترة السابقة   

(۱,۲۰۰,۰۰٤) -- 

 -- ۷۱۲,۳٤۹ الزیادة في المطلوبات بسبب الخسارة اإلكتواریة في الفترة السابقة
كما في تاریخ تحول المجموعة إلى المعاییر الدولیة إلعداد  -النقص في المطلوبات 

 التقاریر المالیة
(۱,۰۰۳,۳٤۱) (۱,۰۰۳,۳٤۱) 

 (۱,۰۰۳,۳٤۱) (۱,٤۹۰,۹۹٦) مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (أ)إجمالي االنخفاض في مطلوبات 
   

   زمیلةاالستثمارات في شركات 
 -- ۹۳,۷۰۸ السابقة الفترات -الزیادة في االستثمارات نتیجة الحصة من نتائج الشركات الزمیلة 

النقص في االستثمارات نتیجة الحصة من الدخل الشامل اآلخر في الشركات 
 الفترات السابقة -الزمیلة 

(٥۲٥,٥٦۹) -- 

كما في تاریخ تحول المجموعة إلى  -النقص في االستثمار في الشركات الزمیلة 
 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

(٦۳,٥٤۷) (٦۳,٥٤۷) 

 (٦۳,٥٤۷) (٤۹٥,٤۰۸) إجمالي النقص في االستثمارات في شركات زمیلة (ب)
   

 (۹۳۹,۷۹٤) (۹۹٥,٥۸۸) ب) -إجمالي التأثیر على صافي المطلوبات (ج = أ 
   

   التأثیر على حقوق الملكیة
   

   بسبب االنخفاض في المطلوبات
 ٥۳۳,٤۳۹ ۱,۳٥۷,۸٦٤ الزیادة في األرباح المبقاة

 -- (٤٦۸,۹۱۷) النقص في األرباح المبقاة بسبب الخسارة االكتواریة
 ٤٦۹,۹۰۲ ۸٤٥,٤۸۱ الحصص غیر المسیطرةالزیادة في 

النقص في الحصص غیر المسیطرة بسبب الحصة في الخسائر اإلكتواریة 
 -- (۲٤۳,٤۳۲) للشركات التابعة

 ۱,۰۰۳,۳٤۱ ۱,٤۹۰,۹۹٦ صافي الزیادة في حقوق الملكیة (د)
   

   بسبب التغییرات في الحصة في نتائج الشركات الزمیلة
 -- (٥۲٥,٥٦۹) المبقاة بسبب الربح/الخسارة االكتواریةالنقص في األرباح 

 (٦۳,٥٤۷) ۳۰,۱٦۱ الزیادة/(النقص) في األرباح المبقاة
 (٦۳,٥٤۷) (٤۹٥,٤۰۸) صافي النقص في حقوق الملكیة (ه)

   
 ۹۳۹,۷۹٤ ۹۹٥,٥۸۸ إجمالي صافي الزیادة في حقوق الملكیة (و = د + ه)
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۸۸  

 
 الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)تفسیر التحول إلى المعاییر  .۳۱

  
 إیضاحات حول التسویات (تابع) ٥-۳۱

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تابع)أ)    
للسنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٦

  التأثیر على قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل األخر
  

 ۱,۲۰۰,۰۰٤ النقص في المصروفات العمومیة واإلداریة
 ۹۳,۷۰۸ الزیادة في الحصة في نتائج شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة

  
 ۱,۲۹۳,۷۱۲ الزیادة في الربح أو الخسارة

 
 تكوین ومراجعة األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات )ب

 
(ویشمل ذلك الشركات الزمیلة)، قامت المجموعة بشكل  عند التحول إلی المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

منفصل بحساب المكونات الھامة لعناصر الممتلكات واآلالت والمعدات التي لھا أعمار إنتاجیة تختلف اختالفا جوھرًیا 
ذه المكونات ھعن تلك المتعلقة بالبند اإلجمالي أو العنصر اآلخر. بناء على التحلیل التفصیلي من قبل اإلدارة، تم تحدید 

الھامة في ممتلكات وآالت ومعدات الشركات التابعة للمجموعة. إن أثر ھذا التعدیل على الممتلكات والمعدات، 
 واالستثمارات في الشركات الزمیلة ومصروفات االستھالك والحصة في النتائج من الشركات الزمیلة ھي كما یلي:

  
 كما في 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱٦

 كما في
 ینایر ۱ 

 م۲۰۱٦
   التأثیر على قائمة المركز المالي

   
   التأثیر على الموجودات

   ممتلكات وآالت ومعدات 
 -- (٤,۰۱۸,٤۳۰) الفترة السابقة -الزیادة في مخصص االستھالك 
كما في تاریخ تحول المجموعة إلى المعاییر  -الزیادة في مخصص االستھالك 
 (۱٤,۳٥۱,۳۸۹) (۱٤,۳٥۱,۳۸۹) الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

 (۱٤,۳٥۱,۳۸۹) (۱۸,۳٦۹,۸۱۹) إجمالي النقص في الممتلكات واآلالت والمعدات (أ)
   

   زمیلةاالستثمارات في شركات 
 -- ۱۲,۰٥۳ الفترات السابقة -(النقص)/الزیادة في االستثمار في الشركات الزمیلة 

في تاریخ تحول المجموعة إلى  كما -النقص في االستثمار في الشركات الزمیلة 
 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

(۳۹۳,۰٦٤)  (۳۹۳,۰٦٤) 

 (۳۹۳,۰٦٤) (۳۸۱,۰۱۱) إجمالي النقص في الممتلكات واآلالت والمعدات (ب)
   

 (۱٤,۷٤٤,٤٥۳) (۱۸,۷٥۰,۸۳۰) إجمالي التأثیر على الموجودات (ج = أ + ب)
   

   الملكیةالتأثیر على حقوق 
   بسبب االستھالك اإلضافي
 (۹,٥٤۱,٥۷٥) (۱۲,۱۹٦,٦۰٦) النقص في األرباح المبقاة

 (٤,۸۰۹,۸۱٤) (٦,۱۷۳,۲۱۳) النقص في الحصص غیر المسیطرة
 (۱٤,۳٥۱,۳۸۹) (۱۸,۳٦۹,۸۱۹) صافي النقص في حقوق الملكیة

   
   بسبب التغییرات في الحصة في نتائج الشركات الزمیلة

 (۳۹۳,۰٦٤) (۳۸۱,۰۱۱) النقص في األرباح المبقاة
   

 (۱٤,۷٤٤,٤٥۳) (۱۸,۷٥۰,۸۳۰) إجمالي النقص في حقوق الملكیة
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۸۹  

 
 تفسیر التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع) .۳۱

  
 إیضاحات حول التسویات (تابع) ٥-۳۱

 
 ومراجعة األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات (تابع) تكوینب)  

 
للسنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٦

  التأثیر على قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل األخر
  

 (٤,۰۱۸,٤۳۰) في تكلفة المبیعات الزیادة
 ۱۲,۰٥۳ حقوق الملكیةالنقص في الحصة في نتائج الشركات المحاسب عنھا بطریقة 

  
 (٤,۰۰٦,۳۷۷) صافي النقص في الربح أو الخسارة

 
 ضریبة الدخل )ج
 

تم عرض ضریبة الدخل المستحقة، المتعلقة بإحدى الشركات التابعة، وھي شركة مختلطة، وتم تحمیلھا مباشرًة على 
قائمة التغیرات في حقوق الملكیة كجزء من الحصص غیر المسیطرة وفًقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا للھیئة 

سنة ییر الدولیة للتقاریر المالیة، یتم تصنیف ضریبة الدخل للالسعودیة للمحاسبین القانونیین. عند التحول إلی المعا
ملیون لایر وتحمیلھا على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن الزكاة  ۳٫۸البالغة  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 وضریبة الدخل المستحقة عن السنة.
 
 نسبة الملكیة في شركة تابعة زیادةتأثیر  )د
 

م، قامت الشركة بزیادة حصتھا في إحدى الشركات التابعة لھا (شركة كنداسة للخدمات المائیة) عن ۲۰۱٦خالل عام 
م ت، لمالیةر ایرلیة للتقادولر المعاییالى ل إالنتقاد اعنمن مساھم آخر.  ٪٥طریق االستحواذ على حصة إضافیة بنسبة 

ر ینای ۱ات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة كما في یوبتسق للمتعودي اسعل یار ۳۸٥،۱۷٥ر مبلغ تأثیدة تصنیف عاإ
"تأثیر التغیرات في نسبة الملكیة في الشركات لى طرة إلمسیر اغین الحصص لتابعة ماكتھا رلمتعلقة بشم ا۲۰۱٦

 لملكیة.وق احقرى في ألخن االحتیاطیات اضمالتابعة" 
 
 في ذلك المخصصات مقابل المخزونات) قطع الغیار الرأسمالیة واالستھالك ذات الصلة (بما )ه

 
وفًقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، قامت المجموعة باحتساب بعض قطع 
الغیار االستراتیجیة والمعدات االحتیاطیة / الخدمیة كمخزون. عند التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، تم 

ف ھذه الموجودات، عند استیفاء معاییر االعتراف ذات الصلة، كمكونات منفصلة للممتلكات واآلالت والمعدات. تصنی
ون لایر سعودي ملی ۹٫٤لبالغة اتیجیة راإلستدات المعر والغیااع طقف تصنیدة عام إتالتحول، یخ رتاًء علیھ، ففي بناو

 ۳۱م وللسنة المنتھیة في ۲۰۱٦ینایر  ۱لك، كما في دات. ونتیجة لذلمعت واآلالت والممتلکاالی من المخزون إ
ملیون لایر سعودي على  ۰٫٦۲ملیون لایر سعودي و  ۳٫۲م، تم االعتراف باستھالك إضافي بمبلغ ۲۰۱٦دیسمبر 
 التوالي.

 
كما أعادت المجموعة تقییم مخزونھا بعد إعادة تصنیف قع الغیار الرأسمالیة وحددت مخصصات إضافیة بمبلغ 

یون لایر سعودي مقابل بنود المخزون بطیئة الحركة والتالفة والمنتھیة الصالحیة اعتباًرا من تاریخ انتقال مل ۰٫٦۲
 المجموعة إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

 
 فیما یلي تأثیر ھذا التعدیل على المخزون الممتلكات واآلالت المعدات ومصروفات االستھالك وحقوق الملكیة:
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۹۰  

 
 ر التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)تفسی .۳۱

 
 إیضاحات حول التسویات (تابع) ٥-۳۱

 
 ) (تابع)المخزونقطع الغیار الرأسمالیة واالستھالك ذات الصلة (بما في ذلك المخصصات مقابل ه)  

  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
   التأثیر على قائمة المركز المالي

   
   التأثیر على الموجودات

   ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۹,٤٤۰,٤۲۲ ۹,٤٤۰,٤۲۲ تحویل قطع الغیار الرأسمالیة من المخزون

 -- (٦۱۸,۹٥۰) الفترة السابقة -الزیادة في مخصص االستھالك 
في تاریخ تحول المجموعة إلى المعاییر  كما -الزیادة في مخصص االستھالك 

 (۳,۱۸۹,۲٤۳) (۳,۱۸۹,۲٤۳) الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
 ٦,۲٥۱,۱۷۹ ٥,٦۳۲,۲۲۹ صافي الزیادة في الممتلكات واآلالت والمعدات (أ)

   
   المخـزون

 (۹,٤٤۰,٤۲۲) (۹,٤٤۰,٤۲۲) المحول من قطع الغیار الرأسمالیة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
 (٦۱۸,۲٤۰) (٦۱۸,۲٤۰) الزیادة في مخصص المخزون

 (۱۰,۰٥۸,٦٦۲) (۱۰,۰٥۸,٦٦۲) صافي النقص في المخزون (ب)
   

 (۳,۸۰۷,٤۸۳) (٤,٤۲٦,٤۳۳) ب) -صافي النقص في الموجودات (أ 
   

   التأثیر على حقوق الملكیة
   بسبب االستھالك اإلضافي
 (۱,۹۱۳,٥٤٦) (۲,۳۱٥,۸٦٥) النقص في األرباح المبقاة

 (۱,۲۷٥,٦۹۷) (۱,٤۹۲,۳۲۸) النقص في الحصص غیر المسیطرة
 (۳,۸۰۸,۱۹۳) (۳,۱۸۹,۲٤۳) 

   المستحق لمخصص المخزون
 (۳۷۰,۹٤٤) (۳۷۰,۹٤٤) النقص في األرباح المبقاة

 (۲٤۷,۲۹٦) (۲٤۷,۲۹٦) النقص في الحصص غیر المسیطرة
 (٦۱۸,۲٤۰) (٦۱۸,۲٤۰) 
   

 (۳,۸۰۷,٤۸۳) (٤,٤۲٦,٤۳۳) النقص في حقوق الملكیةصافي 
   

   التأثیر على قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل األخر
 -- (٦۱۸,۹٥۰) في تكلفة المبیعات الزیادة

   
 -- (٦۱۸,۹٥۰) النقص في الربح أو الخسارة

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۹۱  

 
 المالیة (تابع)تفسیر التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  .۳۱

 
 إیضاحات حول التسویات (تابع) ٥-۳۱

 
 مصروفات ما قبل التشغیل لشركة زمیلة -الموجودات غیر الملموسة  )و

 
وفًقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، قامت إحدى الشركات الزمیلة (شركة 

المحدودة) برسملة بعض المصروفات على مشاریع كمصروفات ما قبل تشغیل مطفأة على مدى عمر  الجبر تالكي
المش��اریع. بموجب التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، قامت الش��ركة الزمیلة بتحص��یل الرص��ید المس��تحق 

ما یلي تأثیر ھذا التعدیل على بالكامل من مص�������روفات ما قبل التش�������غیل اعتباًرا من تاریخ تحول المجموعة. فی
 استثمارات والحصة من النتائج وحقوق الملكیة:

  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
   التأثیر على قائمة المركز المالي

   
   التأثیر على الموجودات

   االستثمارات
 -- ۲۹۱,۰۹٦ الفترات السابقة -الزیادة في االستثمار في الشركات الزمیلة 
 كما في تاریخ تحول المجموعة إلى -النقص في االستثمار في الشركات الزمیلة 

 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
(۷۱۸,۳۱۸) (۷۱۸,۳۱۸) 

 (۷۱۸,۳۱۸) (٤۲۷,۲۲۲) صافي النقص في االستثمارات في الشركات الزمیلة
   

   التأثیر على األرباح المبقاة
 (۷۱۸,۳۱۸) (٤۲۷,۲۲۲) المبقاةالنقص في األرباح 

 
   التأثیر على قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل األخر

 -- ۲۹۱,۰۹٦ الزیادة في الحصة في نتائج شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة
   

 -- ۲۹۱,۰۹٦ في الربح أو الخسارة الزیادة
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۹۲  

 
 إلعداد التقاریر المالیة (تابع)تفسیر التحول إلى المعاییر الدولیة  .۳۱

 
 التغیرات بسبب تحسین العرض وإعادة التصنیف ٦-۳۱

 
 الزكاة وضریبة الدخل )أ

 
تم إدراج الزكاة وضریبة الدخل ضمن الذمم التجاریة الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى في القوائم المالیة للفترة 

 المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. لغرض تحسینالسابقة التي تم إعدادھا بموجب معاییر المحاسبة 
العرض، یتم عرض الزكاة وضریبة الدخل المستحقة بشكل منفصل على قائمة المركز المالي الموحدة في ھذه القوائم 

 المالیة.
 

 ویتلخص األثر الناتج عن التغییر على النحو التالي:
 

  قائمة المركز المالي الموحدة:
 كما في

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٦

 كما في
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
   

 ۱۱,۱۰۰,۱۷۸ ۷,٥۳٦,۸۰۳ زكاة وضریبة دخل مستحقة
 (۱۱,۱۰۰,۱۷۸) (۷,٥۳٦,۸۰۳) ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات متداولة أخرى

   
 -- -- تعدیل على األرباح المبقاة

 
 موجودات غیر ملموسة أخرى )ب

 
التطبیقات ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات في القوائم المالیة للفترة السابقة تم إدراج برامج الحاسوب وتراخیص 

التي أعدت بموجب معاییر المحاسبة المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. ولغرض تحسین العرض، 
ألخرى ضمن بند یتم اآلن عرض برامج الحاسوب وتراخیص التطبیقات كجزء من الموجودات غیر الملموسة ا

 الموجودات غیر الملموسة في قائمة المركز المالي الموحدة في ھذه القوائم المالیة.
 

 ویتلخص األثر الناتج عن التغییر على النحو التالي:
 

  قائمة المركز المالي الموحدة:
 كما في

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٦

 كما في
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
   

 ۲،۷٤۱،٥۸٤ ٥،٥۳٤،۰۸۸ موجودات غیر ملموسة أخرى
 (۲,۷٤۱,٥۸٤) (٥,٥۳٤,۰۸۸) ممتلكات وآالت ومعدات

   
 -- -- تعدیل على األرباح المبقاة

   
 

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۹۳  

 
 تفسیر التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع) .۳۱

  
 التغیرات بسبب تحسین العرض وإعادة التصنیف (تابع) ٦-۳۱

 
 العقارات االستثماریة )ج

 
إدراج العقارات االستثماریة في الممتلكات واآلالت والمعدات في القوائم المالیة للفترة السابقة التي تم إعدادھا تم 

بموجب معاییر المحاسبة المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. لغرض تحسین العرض، یتم عرض 
 المالي الموحدة في ھذه القوائم المالیة.العقارات االستثماریة بشكل منفصل في قائمة المركز 

 
 ویتلخص األثر الناتج عن التغییر على النحو التالي:

 
  قائمة المركز المالي الموحدة:

 كما في
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٦

 كما في
 ینایر ۱ 

 م۲۰۱٦
   

 ۱٥۳,۹۷۱,۱۸۸ ۱٤۷,۷٥٤,۲۰۸ العقارات االستثماریة
 (۱٥۳,۹۷۱,۱۸۸) (۱٤۷,۷٥٤,۲۰۸) ممتلكات وآالت ومعدات

   
 -- -- تعدیل على األرباح المبقاة

 
 الشھرة )د

 
تم عرض الشھرة بشكل منفصل على قائمة المركز المالي في القوائم المالیة للفترة السابقة التي تم إعدادھا بموجب 

رض الشھرة ع معاییر المحاسبة المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. لغرض تحسین العرض، یتم
 .في قائمة المركز المالي الموحدة اآلن كجزء من الموجودات غیر الملموسة

 
 ویتلخص األثر الناتج عن التغییر على النحو التالي:

 
  قائمة المركز المالي الموحدة:

 كما في
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٦

 كما في
 ینایر ۱ 

 م۲۰۱٦
   

 ۸,۷۷٦,۷٦۰ ۸,۷۷٦,۷٦۰ موجودات غیر ملموسة
 (۸,۷۷٦,۷٦۰) (۸,۷۷٦,۷٦۰) الشھرة

   
 -- -- تعدیل على األرباح المبقاة

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۹٤  

 
 تفسیر التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع) .۳۱

  
 التغیرات بسبب تحسین العرض وإعادة التصنیف (تابع) ٦-۳۱

 
 إیرادات تمویل )ه

 
األخرى في القوائم المالیة للفترة السابقة التي تم إعدادھا بموجب معاییر تم إدراج إیرادات التمویل في اإلیرادات 

المحاسبة المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. ولتحسین العرض، یتم عرض دخل التمویل بشكل 
 لمالیة.منفصل في القوائم الموحدة للربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخر في ھذه القوائم ا

 
 ویتلخص األثر الناتج عن التغییر على النحو التالي:

 
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:

  
للسنة المنتھیة في 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٦

  
 ۱,٦٤۷,۷۲۲ إیرادات تمویل
 (۱,٦٤۷,۷۲۲) إیرادات أخرى

  
 -- تعدیل على األرباح المبقاة

 
 اإلیرادات وتكلفة اإلیرادات )و

 
تم عرض حصة میناء جدة اإلسالمي في إیرادات شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة كخصم من إیرادات 
شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة في القوائم المالیة للفترة السابقة التي تم إعدادھا بموجب معاییر المحاسبة 

. ولتحسین العرض، یتم عرض حصة میناء جدة اإلسالمي المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
اآلن كجزء من تكلفة اإلیرادات في قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة في ھذه القوائم 

 المالیة.
 

 ویتلخص األثر الناتج عن التغییر على النحو التالي:
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:
  

للسنة المنتھیة في 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
  

 (٥۰,٤٥۳,۷٥۸) تكلفة اإلیرادات
 ٥۰,٤٥۳,۷٥۸ إیرادات

  
 -- تعدیل على األرباح المبقاة

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ مدرجة بالریاالت السعودیة

 

۹٥  

 
 تفسیر التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع) .۳۱

  
 اإلعفاءات المطبقة ۳۱-۷

 
) "تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولي" والذي اعتمدتھ ۱المالیة (المعیار الدولي إلعداد التقاریر 

الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین یسمح ببعض اإلعفاءات من التطبیق بأثر رجعي لبعض المعاییر الدولیة وذلك 
 عند تطبیقھ ألول مرة.

 
 قامت المجموعة بتطبیق اإلعفاءات التالیة:

 
) "دمج األعمال" والذي اعتمدتھ الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ۳المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ( )أ

لم یتم تطبیقھ على عملیات االستحواذ على الشركات التابعة، والتي تشكل أعماالً وفقاً للمعاییر الدولیة أو حصصاً 
م. إن استخدام ھذا اإلعفاء یعني أن القیم ۲۰۱٦ینایر  ۱ قبلقعت في الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة و

الدفتریة للموجودات والمطلوبات وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین 
ذ. وبعد تاریخ ا(والذي ینبغي أن یتم االعتراف بھا وفقاً للمعاییر الدولیة) ھي تكلفتھا المفترضة بتاریخ االستحو

االستحواذ، یتم القیاس وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. یتم استبعاد الموجودات والمطلوبات غیر المؤھلة 
لالعتراف بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة من قائمة المركز المالي االفتتاحیة المعدة وفقاً لھذه المعاییر. 

العتراف أو باستبعاد أي مبالغ تم االعتراف بھا سابقاً نتیجة متطلبات االعتراف وفقاً للمعاییر لم تقم المجموعة با
) الذي اعتمدتھ الھیئة أن یتم استخدام القیمة ۱الدولیة للتقاریر المالیة. كما یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

مركز للھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین في قائمة ال الدفتریة للشھرة بموجب معاییر المحاسبة المتعارف علیھا
المالي االفتتاحیة المعدة وفقاً للمعاییر الدولیة (بصرف النظر عن التسویات لالنخفاض في قیمة الشھرة 

) الذي اعتمدتھ ۱واالعتراف بالموجودات غیر الملموسة أو استبعادھا). وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة (
ھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، قامت المجموعة بفحص الشھرة لتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في ال

قیمتھا في تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. لم یتم اعتبار أي انخفاض في قیمة الشھرة 
 م.۲۰۱٦ینایر  ۱ضروریاً في 

 
"آثار التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة" الذي  ۲۱عیار المحاسبي الدولي لم تقم المجموعة بتطبیق الم )ب

اعتمدتھ الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین بأثر رجعي على تسویات القیمة العادلة والشھرة الناتجة عن دمج 
عادلة املة تسویات القیمة الاألعمال والتي وقعت قبل تاریخ التحول للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. یتم مع

والشھرة كموجودات ومطلوبات للشركة األم بدالً عن معاملتھا كموجودات ومطلوبات للشركة المستحوذ علیھا. 
وعلیھ، تم عرض ھذه الموجودات والمطلوبات بالعملة األساسیة للشركة األم أو بنود عمالت أجنبیة غیر نقدیة 

 ن صرف العمالت األجنبیة.ولم تحدث أي فروقات إضافیة ناتجة ع
 

 اعتماد القوائم المالیة الموحدة .۳۲
 

 ھـ۱٤۳۹رجب  ۱۰تمت الموافقة علی إصدار ھذه القوائم المالیة الموحدة بإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة في 
 .م۲۰۱۸مارس  ۲۷الموافق 
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	يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:
	كما في 31 ديسمبر 2017م، رأس المال المصرح به والمدفوع للشركة مقسم إلى 81.6 مليون سهم (31 ديسمبر 2016م: 68 مليون سهم وفي 1 يناير 2016م: 68 مليون سهم) بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد.
	أوصى مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد في 26 فبراير 2017م بزيادة رأس المال من 680 مليون ريال سعودي إلى 816 مليون ريال سعودي من خلال إصدار سهم مجاني لكل خمسة أسهم عادية مملوكة باستخدام 136 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة للشركة.
	بتاريخ 14 مارس 2017م، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة. بعد ذلك، وافق المساهمون في الشركة في جمعيتهم العمومية غير العادية التي عقدت في 16 أبريل 2017م على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية وإجراء التغييرات ذات ...
	الاحتياطي النظامي
	بموجب النظام الأساسي للشركة، فإن على الشركة تحويل نسبة 10% من صافي الربح كل سنة إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ ذلك الاحتياطي 30% من رأس المال. هذا الاحتياطي حاليًا غير قابل للتوزيع على المساهمين في الشركة.
	احتياطي خاص
	حتى 16 أبريل 2017م، وفقاً للنظام الأساسي القديم للشركة، على الشركة تحويل 5% من صافي دخل السنة إلى احتياطي خاص للصرف على ما يعود بالنفع على الشركة.
	وافق المساهمون في الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2017م على النظام الأساسي الجديد ووقف التحويل إلى الاحتياطي الخاص كما قرر المساهمون تحويل الرصيد القائم كما في 31 ديسمبر 2016م و30 سبتمبر 2017م من حساب الاحتياطي ا...
	خلال عام 2005م، زادت شركة تصدير رأسمالها ليصبح 80 مليون ريال سعودي. ساهمت الشركة الأم بمبلغ 17.300.000 ريال سعودي (مقسم إلى 17.300 حصة) في زيادة رأس مال شركة تصدير. وعليه أصبحت الشركة الأم تمتلك 60,800 حصة تمثل 76% من رأس مال شركة تصدير مقارنة بنسبة م...
	ونتيجة لتخفيض حصة الشركة الأم في شركة تصدير، فقد انخفضت حصة الشركة الأم من الخسائر المتراكمة لشركة تصدير نظراً لتحمل الشركاء الآخرين جزءًاً من الخسائر المتراكمة بلغ 4.641.143 ريال سعودي بالإضافة إلى مبلغ 12.075 ريال سعودي ناتج عن تخفيض الحصة في الشركا...
	خلال 2016م، استحوذت الشركة على أسهم إضافية بنسبة 5% من حصة شركة كنداسة لخدمات المياه من المساهمين الآخرين بمبلغ 11,480,256 ريال سعودي مقابل 15,000,000 ريال سعودي. قيدت المجموعة العملية في حقوق الملكية كحقوق غير مسيطرة دون تغيير السيطرة وتم إثبات الزيا...
	فيما يلي معلومات مالية مجمعة موجزة عن الشركات التابعة للمجموعة التي لديها حصص غير مسيطرة (راجع إيضاح 1). تمثل المعلومات المالية الموجزة أدناه المبالغ قبل وبعد عمليات البيع داخل المجموعة.
	القروض طويلة الأجل والتسهيلات البنكية كما في 31 ديسمبر هي كما يلي:
	تتكون المخصصات طويلة الأجل من:
	أ) مخصص تكلفة استبدال موجودات
	طبقاً لاتفاقية الإنشاء والتشغيل والتحويل الموقعة بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة (إحدى الشركات التابعة للشركة) والمؤسسة العامة للموانئ السعودية فإن هناك التزام لاستبدال معدات ومكائن محددة ("المعدات") خلال فترة عقد الامتياز. قدرت إدارة شركة م...
	خلال سنة 2017م، قامت شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة باستخدام نسبة 3.7038% (31 ديسمبر 2016م: 3.9218% وفي 1 يناير 2016م: 3.8806%) كمعدل خصم لتحديد القيمة الحالية للالتزام. تعتقد الإدارة أن معدل الخصم المستخدم هو انعكاس لشروط الالتزام.
	فيما يلي الحركة في مخصص استبدال الأصول:
	أ)  11.19 مليون ريال سعودي تم استلامها كتعويض كامل ونهائي من أحد المقاولين لدى الشركات التابعة للمجموعة. ويتعلق ذلك بمطالبات من المقاول في السنوات السابقة متعلقة بتصميم المحطة وخدمات إشراف استشارية.
	ب) 6 مليون ريال سعودي كتسوية كاملة ونهائية تتعلق ببيع بحصة الشركة الأم البالغة 45٪ في شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية المحدودة (إيضاح 7-1 (2)).
	ج) 4.89 مليون ريال سعودي تتعلق برد مخصص خاص بموضوع التقاضي مع ميناء جدة الإسلامي فيما يتعلق باستئجار الأراضي والمستودعات بموجب مشورة مستشار قانوني لإحدى الشركات التابعة للمجموعة.
	د) 1.97 مليون ريال سعودي (2016م: مبلغ 6.88 مليون ريال) سعودي تمثل عكس مخصصات زائدة مقابل التزامات زكاة خاصة بسنوات سابقة، بناءً على القرارات وجلسات الاستماع الأخيرة للهيئة.
	خلال السنة، أصدرت الهيئة ربوطًا للسنوات 2014م و2015م بالتزام زكاة إضافي بمبلغ ريال سعودي 0.688 مليون ريال سعودي. وقد تقدمت الشركة باعتراض على ربوطات الهيئة.
	قدمت الشركة الأم إقراراتها الزكوية للسنوات حتى 31 ديسمبر 2016م. وحتى تاريخ هذا التقرير، لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
	شركات تابعة
	شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة وشركة البحر الأحمر لتطوير الموانئ ("الشركات التابعة")
	رفعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") الربط النهائي للسنوات 2011 حتى 2013 وطالبت الهيئة بالتزام إضافي وفروق ضريبة استقطاع وزكاة تبلغ 4,761,905 ريال سعودي. وقد تقدمت الشركة باعتراض على هذه الربوط. خلال السنة، أصدرت الهيئة الربط المنقح بخفض المطلو...
	وأنهت شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة ربوطها الزكوية والضريبية مع الهيئة حتى سنة 2010م وقدمت إقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى سنة 2016م. وحتى تاريخ هذا التقرير، لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2014م إلى 2016م.
	قامت شركة البحر الأحمر لتطوير الموانئ بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى سنة 2016م. وحتى تاريخ هذا التقرير، لم تقم الهيئة حتى بإصدار الربوط.
	الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة("التابعة")
	أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى سنة 2008 وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2016. وحتى تاريخ هذا التقرير، لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009م حتى 31 ديسمبر 2016م.
	شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة("التابعة")
	قدمت الشركة التابعة إقراراتها الزكوية حتى سنة 2016م. وحتى تاريخ هذا التقرير، لم يتم استلام أي ربوط من الهيئة.
	شركة كنداسة لخدمات المياه ("التابعة)
	أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى سنة 2008 وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2016م. وحتى تاريخ هذا التقرير، لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009م حتى 31 ديسمبر 2016.
	تم إعادة إدراج واحتساب ربحية السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م بواقع 1.33 ريال سعودي للسهم على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة بعد زيادة رأس المال إلى 81,600,000 سهم، كما لو كان الحدث قد وقع في بداية الفترة السابقة المعروضة وفقًا لمتطلبا...
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